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Anitas Dumbrauskas promocijas darbs pedagoģijā, ģimenes pedagoģijas apakšnozarē 

„Dvīņu (7 - 10 gadi) individualitātes audzināšana/pašaudzināšana ģimenē” izstrādāts Liepājas 

Universitātes Izglītības zinātņu institūtā  Dr. paed., prof. A. Līdumas vadībā  laika posmā no 

2014. gada septembra  līdz 2017. gada jūnijam. 

Promocijas darba mērķis: Izstrādāt dvīņu individualitātes audzināšanas/ pašaudzināšanas 

sekmēšanas procesuāli strukturālo modeli un empīriski pārbaudīt tā efektivitāti dvīņa 

individualitātes audzinātībā ģimenē.  

Promocijas darba apjoms ir 167 lpp. un 26 pielikumi. 

 

Promocijas darbā  analītiskais un empīriskā pētījuma fokuss ir vērsts uz dvīņu 

individualitātes audzināšanas aspektiem, kur audzināšana ģimenē notiek caur pašaudzināšanu, 

ņemot vērā, ka katra dvīņa individualitāte attīstās īpašos apstākļos, kuru ietekmē dvīņu situācija. 

Darbā tiek atklāta brīvas izvēles, patstāvības un atbildības vienība, kas sekmē katra dvīņa 

individualitātes audzināšanu/ pašaudzināšanu. 

 

Empīriskajā pētījumā tiek noskaidrota monozigotisko, dizigotisko viena dzimuma un 

pretēja dzimuma dvīņu individualitātes audzinātība. Balstoties uz teorētisko atziņu analīzi un 

promocijas darba teorētisko koncepciju, dvīņu individualitātes audzināšana ģimenē tiek sekmēta 

ar katram dvīnim dotu iespēju patstāvīgai brīvai izvēlei, rosinot uzņemties atbildību par paša 

izvēlēto. 

Promocijas darbā sniegti galvenie secinājumi un izstrādātas tēzes aizstāvēšanai, kas 

atspoguļo darba zinātnisko un praktisko novitāti. 

 

Atslēgvārdi: monozigotiskie (MZ) dvīņi, dizigotiskie (DZ) dvīņi, individualitāte, 

audzināšana/pašaudzināšana, dvīņu situācija, ģimene. 
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Abstract 

 

 

The Doctoral thesis by Anita Dumbrauska in pedagogy, subfield: Family Pedagogy 

“Individuality upbringing/self-upbringing of twins (7 - 10 years) in the family” has been 

developed in the Institute of Educational sciences, Liepaja University, under the supervision of 

professor Dr.paed. Anna Līduma during the period of Septemberv2014 to June 2017. 

The aim of the doctoral thesis: to work out a procedural structural model of promoting 

the individuality of the upbringing/self-upbringing of twins and to test empirically its 

effectiveness in the state of upbringing of the twin’s individuality in the family.  

The doctoral thesis is written on 167 pages and has 26 appendices. 

The analytical and empirical research focus in the doctoral thesis is on the aspects upbringing the 

twins’ individuality where the upbringing in the family takes place through self-upbringing 

taking into account that the individuality of each twin develops in particular conditions which is 

affected by the twins’ situation. The thesis discloses the unity of free choice, independence and 

responsibility that promotes the upbringing/self-upbringing of each twin’s individuality. 

The empirical research finds out the level of upbringing of the individuality of 

monozygotic, dizygotic one gender and opposite gender twins. Based on the analysis of 

theoretical ideas and the theoretical conception of the doctoral thesis, the upbringing of twins’ 

individuality in the family is promoted with the possibility of independent free choice given to 

each twin, encouraging him/her to take the responsibility for the personally chosen option.  

 

The doctoral thesis presents main conclusions, and theses put forward for the defence that 

reflect the scientific and practical novelty of the work.  

 

 

Key words: monozygotic (MZ) twins, dizygotic (DZ) twins, individuality, upbringing/self-

upbringing, twins’ situation, family. 
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Ievads 

 Pedagoģijas un psiholoģijas zinātnieku risināmo problēmu lokā ir dvīņu attīstības 

fenomens. Mūsdienu pedagogu svarīgs un sarežģīts uzdevums ir sekmēt humānas personības 

veidošanos. Pozitīvi rezultāti var tikt īstenoti, sadarbojoties paaudzēm ģimenē. Filozofe Dž. 

Konlona (Conlon, 2009) ir pētījusi dvīņu identitāti, psihologi S. Malihs, A. Siburina (Малых, 

Сибурина, 2008) ir aplūkojuši dvīņu vajadzības un iespējamu dalīšanu katru savā izglītības 

iestādē, I. Raviče - Ščerbo (Равич - Щербо, 2000) ir izveidojusi teoriju par dvīņu savstarpējām 

attiecībām. D. Černovs (Чернов, 2003) savu pētījumu ir veicis par dvīņu runas attīstību. V. 

Fridrihs (Friedrich, 1983) ir pētījis dvīņu attīstību, uzvedību un dzīvesveidu, raksturojot tos kā 

unikālus vienā laikā vienu pēc otra dzimušus ārēji ļoti līdzīgus vai atšķirīgus bērnus.  

Ikdienas novērojumi norāda uz apstākli, ka dvīņu dzīvi ietekmē apkārtējā sabiedrība, kurā 

dvīņi tiek uztverti kā vienots lielums un tiek uzskatīts, ka viņiem nepieciešams sasniegt vienādus 

rezultātus. Audzināt dvīņus, izprast katra sarežģīto bioloģisko un psiholoģisko būtību, palīdzēt 

dvīņiem radoši izpausties un tiekties no indivīda sasniegt personības augstāko līmeni - 

individualitāti, - tas ir sabiedrības nozīmīgs uzdevums audzināšanā.  

Vecāku attieksme, audzinot dvīņus, veidojas ģimenē vienībā ar bērna attieksmju 

veidošanos pret dzīvi. Lai veicinātu katra dvīņa patstāvību, ticību saviem spēkiem, vecākiem 

vajadzētu dot iespēju katram no dvīņiem rīkoties atsevišķi. Ja vecāki  nav veicinājuši katra dvīņa 

spējas apzināt individuālās vajadzības, bet abi bērni ir apguvuši vienādu darbību, veidojas 

pedagoģiska problēma par dvīņa brīvu darbības veida izvēli.  

Savā būtībā tik dažādie dvīņi, kuri vēlas veidot katrs savu individualitāti, ir mūsu 

sabiedrības daļa. Aktuāls jautājums ir: kā sekmēt dvīņu attīstību, dot iespēju katram izpausties kā 

neatkārtojamai individualitātei ar paša Es? To sekmēt varētu vecāki, audzinātāji, skolotāji un 

sabiedrība kopumā. Ar viņu uzskatiem un atšķirīgajiem priekšstatiem par dvīņu attīstības būtību 

iespējams traucēt dvīņu individualitātei attīstīties. 

Ir svarīgi, lai katrs no dvīņiem atbilstīgi iedzimtiem dotumiem attīstītu savas spējas, tāpēc 

būtiski ir pamanīt, atklāt un tās savlaicīgi veicināt. Katra dvīņa individualitāti veido viņa 

temperaments, personības īpašības, spējas un griba. R. Zazzo ir atklājis, ka dvīņu attīstību būtiski 

ietekmē dvīņu situācija. Dvīņi pārī bieži izveido savu īpašu mikropasauli (mikrokosmu), kuru 

raksturo vairākas īpatnības pāra iekšienē savstarpējās attiecībās, ar citiem cilvēkiem un vidi 

(Zazzo, 1960). Īpašā vide veido daudz tuvākas attiecības starp dvīņiem. Novērojumi praksē, 

darbojoties ar dvīņiem, atklāj, ka vecākiem un skolotājiem tā ir aktuāla pedagoģiska problēma. 
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Novērojumi pedagoga darbībā rāda, ka ir nepieciešami dvīņu pētījumi, lai izvērtētu 

iedzimtības ietekmi uz katra dvīņa personības veidošanos, pozitīvo un negatīvo socializācijas 

ietekmi ar mērķi atbalstīt dvīņa kā sociālās audzināšanas subjekta darbību. Problēmas rada dvīņu 

savstarpējās attiecības, dvīņu attiecības ar vienaudžiem, dvīņu attīstības un katra dvīņa 

personības veidošanās, attieksmes cilvēku saziņai veidošanās sabiedrībā. Zinātnieki M. Jegorova 

(2004), S. Malihs, A. Siburina (2008), T. Morozova (2009), Dž. Konlona (2009), I. Smirnova 

(2010), Ch. Hayashi, H. Mikami, R. Nishihara, Ch. Maeda, K. Hayakawa (2013), T. Zabara, V. 

Koževņikova, A. Hrenova (2016), B. Birns (Byrne, 2018) atzīst, ka ir nepieciešami dvīņu 

savstarpējās saziņas problēmas sociāli psiholoģiski un psiholoģiski pedagoģiski pētījumi.  

Apzinot dvīņu audzināšanas jautājumus Latvijā, tika noskaidrots, ka ir nepieciešami 

aktuāli pētījumi par viņu attīstības pedagoģiskajām likumsakarībām un dvīņu individualitātes 

attīstību. Nozīmīga ir sabiedrības attieksme katra dvīņa Es apzināšanās veicināšanai un 

personības veidošanās atbalstam ilgstošā audzināšanas procesā, lai dvīņi varētu sasniegt tās 

augstāko attīstības līmeni - individualitāti. Šī problēma rosina meklēt tādus pedagoģiskos 

līdzekļus, kas palīdzētu sekmēt individualitātes audzinātību. 

Organizētajās intervijās atklājās, ka dvīņu vecākiem, bet īpaši dvīņu mātēm ir daudz 

jautājumu par dvīņu audzināšanu. Viņas norādīja uz faktu, ka sabiedrībā valda stereotipi par to, 

ka abiem dvīņiem ir jābūt identiskam izskatam un uzvedībai. Tā ir problēma, ko varētu mainīt 

aktuāli mūsdienu pedagoģijas zinātnieku pētījumi par to, kā virzīt dvīņu audzināšanu/ 

pašaudzināšanu, kas dotu iespēju viņiem savu individualitāti pašrealizēt.  

Mūsdienu sabiedrībā katram cilvēkam ir tiesības veidot savu individualitāti. Īpaši svarīgi 

tas ir dvīņiem. Pēc A. Maslova (Maslow, 1954) jebkurš cilvēks (arī dvīnis) sevi aktualizē 

piedzimstot. Savas aktuālās vajadzības viņš pašrealizē dzīves laikā. Ā. Karpova (1994) ir 

akcentējusi, ka katram cilvēkam (dvīnim) ir savs personības individuālais stils. Tā izveidei 

nepieciešama audzināšana/pašaudzināšana. Šo jēdzienu mūsdienu pedagoģijā ir pamatojusi A. 

Špona (2001). 2008. gadā I. Čamane (2008) ir uzrakstījusi promocijas darbu par pusaudžu 

audzināšanu/pašaudzināšanu akcentējot, ka pusaudžiem ir svarīgi pašaudzināšanā rūpēties par 

savu līdzsvarotu fizisko, psihisko un sociālo pašattīstību. 2018. gadā A. Špona raksta, ka 

audzināšana/ pašaudzināšana realizējas vienībā ar mācīšanu/mācīšanos. Tas palīdzēs īstenot 

Skola 2030 (Skola 2030, 2017) uzstādījumu par nepieciešamību skolēnam (arī dvīnim) veidot 

savu individualitāti no pirmsskolas līdz augstskolas pabeigšanai. Tādēļ audzināšanas/ 
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pašaudzināšanas aktualitāte piešķir šim pētījumam par dvīņu (7 - 10 gadi) 

individualitāti gan personīgu, gan sociālu, gan pedagoģisku jēgu. 

Pedagoģijas un psiholoģijas teoriju analīzē iegūtās atziņas un pedagoga audzināšanas 

praksē novērotā dvīņu individualitātes attīstības problēma noteica promocijas darba temata 

izvēli: Dvīņu (7 - 10 gadi) individualitātes audzināšana/pašaudzināšana ģimenē. 

Pētījuma objekts: Dvīņu audzināšana/pašaudzināšana ģimenē. 

Pētījuma priekšmets: Dvīņa individualitāte. 

Pētījuma mērķis: Izstrādāt dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas sekmēšanas 

procesuāli strukturālo modeli un empīriski pārbaudīt tā efektivitāti dvīņu individualitātes 

audzinātībā ģimenē. 

Pētījuma hipotēze: Dvīņa individualitātes attīstība būs sekmīgāka, ja: 

- vecāki mērķtiecīgi veicina individuālu pieeju audzināšanā katram dvīnim ģimenē;  

- ģimenē tiek lietots atšķirīgs sadarbības saturs un formas dvīņu audzināšanā, kas sekmē 

pašaudzināšanu; 

- pašaudzināšanā dvīņi veido individuālus uzvedības un rīcības paradumus, sistemātiski 

veicot pašizvēlētus vingrinājumus. 

Pētījuma uzdevumi: 

1. Analizēt filosofijas, psiholoģijas, pedagoģijas zinātnisko literatūru par personības 

individualitātes attīstību audzināšanā/pašaudzināšanā. 

2. Izstrādāt dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas modeli un dvīņu 

individualitātes audzinātības vērtēšanas kritērijus un rādītājus. 

3. Organizēt empīriskā pētījumā izstrādātā modeļa pārbaudi praksē, dvīņu vecāku un dvīņu 

sadarbību individualitātes attīstības procesā. 

4. Izstrādāt teorētiski pamatotus vingrinājumus dvīņu individualitātes attīstības sekmēšanai 

ģimenē.  

Pētījuma metodoloģiskais un teorētiskais pamatojums 

1. Kultūrvēsturiskā pieeja dvīņu attīstības pētīšanā V. Fridrihs (Friedrich, 1983), S. Malihs, 

A. Siburina (Малых, Сибурина, 2008), pētījumi par dvīņu situācijas (savdabīga dzīve 

pārī) ietekmi uz dvīņu intelektuālo attīstību I. Raviče - Ščerbo (Равич - Щербо, 2000), 

ietekmi uz runas attīstību D. Černovs (Чернов, 2003). 

2. Humānās pedagoģijas atziņas par izvēles brīvības nepieciešamību un saistību ar 

patstāvības un atbildības veidošanos J. A. Students (1998), A. Špona (2001, 2014), Dž. S. 
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Mills (2007); psiholoģijas atziņas par personības brīvu izvēli kā individualitātes attīstības 

iespēju: patstāvības audzināšana M. Zeligmans (Зелигман 1997); teorijas par 

individualitātes būtību un saturu A. Petrovskis (Петровский, 1992), par personības 

būtību B. Anaņjevs (Ананьев, 1989/2016), Ā. Karpova (1998); par individuālo spēju un 

sociālo funkciju vienību Ē. Fromms (Фромм, 1998). 

3. Darbības procesuāli strukturālā pieeja audzināšanā A. Ļeontjevs (Леонтьев, 1983); spēja 

apzināti vadīt savu darbību un paškontrolēt savu rīcību M. Pļaveniece, D. Skuškovnika 

(2002); spēja pašizteikties, pašregulēt un pašrealizēties A. Špona (2014). 

4. Psiholoģijas teorijas par individuālo pieeju G. Olports, (Олпорт, 2002), L. Sobčika 

(Собчик, 2003), Ž. Piažē (1994) kognitīvās attīstības teorija; A. Maslovs (Маслоw, 

1954) vajadzību teorija, H. Gardnera (Gardner, 2008) teorija par piecām cilvēka prāta 

spējām. 

5. Attieksmju teorija A. Špona (2006); audzināšana/pašaudzināšana A. Špona, I. Čamane 

(2009); vērtību audzināšana T. Likona (2009); audzināšanas/pašaudzināšanas vienība kā 

jauns pedagoģijas priekšmets un metodoloģiskā pieeja pedagoģijā A. Špona (2018).  

6. Antropoloģiskā pieeja par cilvēka veidošanos laikā, telpā un evolucionāru attīstību 

konkrētā vidē (Wulf, 2007), tehnoloģiju un domāšanas sakarības M. Prenskis (Prensky, 

2001), iespējas mācīties visa mūža garumā Ž. Delors (2001). 

Pētījuma metodes 

1. Teorētiskās metodes: pedagoģiskās, psiholoģiskās, filozofiskās literatūras teorētiskā 

analīze, kontentanalīze, modelēšana.                   

2. Empīriskās metodes: novērošana, strukturētās intervijas, anketēšana, diagnosticējošā 

projektīvā metode - zīmēšana. 

3. Datu apstrādes metodes: datu statistiskā apstrāde veikta ar programmu Microsoft Excel 

for Windows un SPSS programmu. Datu ticamība tika aprēķināta ar Kronbaha Alfas 

(Cronbach's Alpha) testu. Ar Vilkoksona testu (Wilcoxon Signed Ranks Test) - 

konstatētas statistiski nozīmīgas atšķirības starp empīriskā pētījuma sākuma un beigu 

datiem. Tika veikta datu kvalitatīvā analīze. 

Pētījumu bāze 

50 dvīņu ģimenes no Latvijas pilsētām un novadiem. Pētījumā piedalījās: 100 dvīņi 

vecumā no 7 - 10 gadiem, 46 māmiņas, 1 tētis, 3 vecmāmiņas, 21 pedagogs, 218 dvīņu 

klasesbiedri. Kopā 389 respondenti. 
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Pētījuma posmi 

Pētījums tika veikts laika posmā no 2014. - 2017. gadam. 

1. posms. 2014. gada septembris - 2015. gada augusts. Tika apzināta problēma 7 - 10 gadu 

vecu dvīņu audzināšanā un izstrādāti pētījuma teorētiskie pamati. 

2.  posms. 2015. septembris - 2016. gada jūnijs. Darbs pie teorētiskā pamatojuma izstrādes 

turpinājās. Tika izveidotas dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas 

struktūrkomponentes, formulēta individualitāte. Izstrādāti dvīņu individualitātes audzinātības 

vērtēšanas kritēriji un rādītāji.  

3. posms. 2016. gada jūlijs - augusts. Veikts konstatējošais eksperiments un iegūto datu 

pirmapstrāde. Izstrādāts individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas modelis un dvīņu 

individualitātes attīstības sekmēšanas programma vecākiem. 

4.  posms. 2016.  gada septembris - 2017. gada februāris. Veidojošais eksperiments: 

audzināšanas/pašaudzināšanas vingrinājumu izpildes organizācija, iegūto datu apkopošana, 

analīze un rezultātu interpretācija. 

5. posms. 2017. gada marts - jūnijs. Nobeiguma sagatavošana, disertācijas noformēšana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. attēls. Pētījuma dizains 

1. posms 

2014. g. septembris - 2015. g. augusts. Pedagogiskās problēmas apzināšana 

2. posms  

2015. g.  septembris - 2016. g. jūnijs. Teorētiskā pamatojuma izstrāde 

3. posms 

2016. g. jūlijs. - augusts. Konstatējošā eksperimenta realizācija 

4. posms 

2016. g. septembris - 2017. g. februāris. Veidojošais eksperiments 

5. posms.  

2017. gada marts - jūnijs. Nobeiguma sagatavošana, disertācijas noformēšana 
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Promocijas darba struktūra 

Darba struktūru veido ievads, divas daļas, nobeigums, atslēgvārdu skaidrojums, tabulu un 

attēlu saraksts, izmantotās literatūras saraksts, 26 pielikumi. Promocijas darbam ir 167 lpp. To 

ilustrē 25 attēli un 62 tabulas. Promocijas darbā analizētas 182 literatūras vienības latviešu, 

angļu, vācu un krievu valodās. 1. daļai “Dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas 

teorētiskais pamatojums” ir 4 nodaļas. 2. daļai “Dvīņu individualitātes audzināšanas/ 

pašaudzināšanas empīriskais pētījums ģimenē” ir 4 nodaļas.   

Teorētiskā nozīmība 

 Izstrādāta dvīņu individualitātes definīcija, audzinātības kritēriji, rādītāji un 

individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas modelis. 

 Izstrādāta vingrinājumu sistēma, kas sekmē audzināšanas/pašaudzināšanas procesu 

vienotību, kuru var realizēt vecāki un dvīņi, lai veidotu pašaudzināšanas prasmi. 

Praktiskā nozīmība 

 Ir aktualizēta pedagoģiskās darbības objektīvo un subjektīvo komponentu vienotība 

audzināšanas/pašaudzināšanas satura lietošanai praksē ģimenē. 

 Vecākiem ir rosināta interese par savu dvīņu audzināšanu un eksperimentālās darbības 

laikā iegūtās zināšanas par izstrādāto individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas 

modeli, un viņi to lieto praksē, atbalstot individualitātes un attieksmju pilnveidi dvīņu 

personīgi nozīmīgā darbībā.  

 Ar temata izpēti ir aktualizēta sabiedrības uzmanība dvīņu fenomenam, dvīņu situācijai 

un dvīņu individualitātes audzināšanai. 

Pētījumu rezultāti atspoguļoti zinātniskās publikācijās 

1. Dumbrauska, A., Zīriņa, T. (2014). Dvīņu individualitātes attīstība ģimenē un 

pirmsskolā. Tarptautine moksline praktine konferencija. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogu rengimo problematika. Kauno kolegija, 38.-45. lpp. 

ISBN 978-9955-27-436-0 

2. Dumbrauska, A. (2016). Dvīņu individualitātes veidošanās ģimenē vecāku vērtējumā. LU 

raksti 811. sējums Pedagoģija un skolotāju izglītība. Rīga: LU, 112.-124. lpp. ISNB 

1407-2157, ISNB 978-9934-18-127-6. 

3. Dumbrauska, A. (2016). Dvīņu savstarpējās attiecības. RPIVA 11. Jauno zinātnieku 

konferences rakstu krājums (03.12.2015.) Rīga: RPIVA, 39.-47. lpp. ISNB 978-9934-

503-38-2. 
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4. Dumbrauska, A. (2017). Dvīņu situācijas ietekme uz personības attīstību. Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli. SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2017. gada 26.-27. maijs, II daļa. (247.-

257.). Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. ISSN 1691-5887. 

5. Dumbrauska, A. (2017). Dvīņu individualitātes būtība. RPIVA 12. Jauno zinātnieku 

konferences rakstu krājums (08.12.16.) Rīga: (2017) RPIVA, 34.-39. lpp. ISBN 978-

9934-503-44-3. 

6. Dumbrauska, A. (2018). Actuality of twins upbringing/self - upbringing in contemporary 

society. International Scientific Conference SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. 

Proceeding of the International Scientific Conference May 25th-26th, Volume II 2018. 

Rezekne, Rezekne Academy of technologies, 2018, pp. 520-529. ISSN 1691-5887. 

7. Iesniegts publicēšanai 

Dumbrauska, A. (2019). Cooperation between parents and teachers as a promoter in the 

upbringing of twin’s individuality. 2018 © Bratislava, Slovakia | Slovak international 

scientific journal. 

Pētījumu rezultāti prezentēti zinātniskās konferencēs 

1. RPIVA 9. Jauno zinātnieku konference. Referāts: Individualitātes attīstība dvīņu 

audzināšanā pirmsskolā un ģimenē. Rīga, RPIVA, 05.12.2013. 

2. RPIVA 10. Jauno zinātnieku konference. Referāts: Dvīņu bērna attīstība kā kritērijs 

individualitātes attīstībā. Rīga, RPIVA, 28.11.2014. 

3. LU 73. zinātniskā konference. Referāts: Dvīņu individualitātes veidošanās ģimenē vecāku 

vērtējumā. Rīga, LU, 12.02.2015. 

4. RPIVA 11. Jauno zinātnieku konference. Referāts: Dvīņu savstarpējās attiecības. Rīga, 

RPIVA, 03.12.2015. 

5. RPIVA 9. Starptautiskā zinātniskā konferencē TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU 

SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ. Referāts: Dvīņu situācijas ietekme uz personības attīstību. 

Rīga, RPIVA, 14.04.2016. 

6. RPIVA 12. Jauno zinātnieku konference. Referāts: Dvīņu individualitātes būtība. Rīga, 

RPIVA, 08.12.2016. 

7. RTU 58. Starptautiskā zinātniskā konference. Referāts: Dvīņu audzināšanas/ 

pašaudzināšanas aktualitāte mūsdienu sabiedrībā. Rīga, RTU, 13.10.2017. 
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1. Dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas teorētiskais 

pamatojums 

Veicot teorētisko pētījumu, tiks izmantota kultūrvēsturiskā metodoloģiskā pieeja. 

1. 1. Dvīņu bioloģiskais raksturojums  

Šim pētījumam būtisks ir fakts, ka 20. gs. gadsimta 30-jos gados ir radusies zinātne par 

dvīņiem. Tā intensīvi attīstījusies ģenētikas, embrioloģijas un medicīnas jomā un nosaukta par 

hemelloloģiju  (Зайцев, 2003). Šajā apakšnodaļā tiks analizēta dvīņu bioloģiskā veidošanās un 

dvīņu attīstības izpētes metodes. 

21. gadsimta zinātniskos pētījumos tiek akcentēts, ka lielāko pasaules valstu statistika un 

aktuāli pētījumi apliecina, ka dvīņu skaits pasaulē pieaug (Conlon, 2009). Dvīņu pāru skaits 

palielinās arī Latvijā, jo 2012. gadā ir piedzimuši 253 dvīņu pāri, salīdzinājumam - 2002. gadā 

tie bija tikai 208 pāri (Centrālās statistiskās pārvaldes dati, CSP, 2014). Pētījumā par dvīņu 

identitāti ASV filozofe Džila L. Konlona (Jill L. Conlon), kas pati ir dvīne, norāda, ka dvīņus 

iedala monozigotiskos (mainīts no vienolu) un dizigotiskos (mainīts no divolu) dvīņos. Pirmajā 

gadījumā olšūna ir viena un, tai sadaloties (parasti astoņās dienās), šūnu jeb dīgļa masa sadalās 

(tas nav atkarīgs no ģenētiskiem faktoriem) un rodas divas (vai vairāk) identiskas būtnes. Šādi 

dīgļi ģenētiski ir vienādi. 70 procentos gadījumu viņiem ir viena placenta un viens augļa apvalks. 

Šie dvīņi parasti ir vizuāli ļoti līdzīgi. Identiskiem dvīņiem ir vienāds DNS, tomēr tiem ir 

iespējami atšķirīgi pirkstu nospiedumi. Savukārt divolu jeb dizigotiskie dvīņi rodas, ja 

apaugļotas tiek divas olšūnas (Conlon, 2009). 

Šajā pētījumā tiks lietoti apzīmējumi: monozigotiskie (MZ) un dizigotiskie (DZ) dvīņi. 

 

2. attēls. Dvīņu bioloģiskā veidošanās (Pēc J. Raipuļa) 

Dvīņi

Vienolas 
dvīņi (MZ)

Viens dzimums

Līdzīgs izskats

Vienāda asinsgrupa

Divolu dvīņi 
(DZ)

Vienāds vai pretējs dzimums

Atšķirīgs izskats

Vienāda vai atšķirīga asinsgrupa



13 

 

 

 

Dizigotiskie dvīņi attīstās no divām olšūnām, un pārī var būt gan divi zēni, gan divas 

meitenes, gan zēns un meitene, šiem (DZ) dvīņiem 50 procenti ģenētiskais materiāls ir kopīgs. 

Viņiem ir atsevišķa placenta, augļa apvalks, tie attīstās katrs savā vidē. Monozigotiskie dvīņi 

attīstās no vienas apaugļotas olšūnas, un pārī var būt tikai zēni vai tikai meitenes; MZ dvīņi ir 

genotipiski vienādi (Raipulis, 1979). 

Precīzas zigotitātes noteikšanai dvīņiem Tatjana Zabara, Vitālija Koževņikova, 

Anastasija Hrenova (Забара, Кожевникова, Хренова, 2016) savā dvīņu pētījumā veica 

daktiloskopiskus izmeklējumus. Cilvēka pirkstu zīmējumi, kuri ir pārmantoti un dzīves laikā 

nemainās, ir triju veidu: cilpveida L (LP, LD, LF), lokveida A (AL, AT, ATC), cirtveida W 

(WR, WS, WC, WI, WE). Pētījumā tika noskaidrots, ka dvīņiem ir līdzīgi pirkstu zīmējumi 

(nospiedumi), jo šī pazīme ir noteikta ģenētiski (1. tabula). 

1. tabula. Dvīņu pāru daktiloskopiskie izmeklējumi (pēc T. Zabaras, V. Koževņikovas, A. 

Hrenovas 2016, 30) 

Respondenti Pirksts 

Ikšķis Rādītājpirksts Vidējais 

pirksts 

Zeltnesis Mazais pirkstiņš 

1.1. dvīne pārī (labā roka) A WR L LD LP 

   2.dvīne pārī A WR L WR L 

1. dvīne pārī (kreisā roka) A WR L LD LP 

2. dvīne pārī A WR L WR L 

2.1. dvīne pārī (labā roka) L LF L WR A 

2.dvīne pārī WR LF LP WR AL 

1. dvīne pārī (kreisā roka) L LF LP WR LD 

2.dvīne pārī LC L LP WS L 

3.1. dvīnis pārī (labā roka) WC WS WE WC WE 

2.dvīne pārī WC LP L WE WS 

1. dvīnis pārī (kreisā roka) WS WS WE WR L 

2.dvīne pārī WC WS WE AT WE 

4.1. dvīnis pārī (labā roka) A LP ATC WR WR 

2.dvīne pārī A L ATC AT AT 

1. dvīnis pārī (kreisā roka) LD WR WR WR ATC 

2.dvīne pārī WI A A WR ATC 

5.1. dvīnis pārī (labā roka) WR LD L L LP 

2.dvīne pārī WR L L LD L 

1. dvīnis pārī (kreisā roka) WE WR WR L LD 

2.dvīne pārī WS WE WS L L 

1. tabulā redzams, ka MZ (monozigotiskām) dvīnēm (1. pāris) ir lielāka pirkstu 

nospiedumu līdzība, kā arī pirkstu nospiedumu spoguļattēls (labajai un kreisajai rokai). Pārējiem 

4 dvīņu pāriem, kuri ir DZ (dizigotiskie) dvīņi, pirkstu nopiedumiem vērojama diskordance 

(pazīmes nesakritība). 

Austrālijas bioloģe Lakna Panavala savos jaunākajos pētījumos (Panavala, 2017) ir 

pārbaudījusi jau zināmo par dvīņiem. Viņa, pētot atšķirības monozigotisko un dizigotisko dvīņu 

starpā, atklāja, ka ģenētiskais kods monozigotiskiem dvīņiem ir gandrīz vienāds (nevis 
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identisks); dizigotisko dvīņu dzimstības iespējamība pārmantojas; monozigotisko dvīņu 

dzimstības iespējamība nepārmantojas; dizigotisko dvīņu veidošanās cēlonis atšķirībā no 

monozigotiskiem dvīņiem ir noskaidrots. 3. attēlā aplūkojami faktori, kas veicina un ietekmē 

daudzaugļu grūtniecības rašanos. 

 

  3. attēls. Daudzaugļu grūtniecības iestāšanās ietekmējošie faktori 

Dvīņu fenomenu turpina pētīt pasaulē. Zinātnieki A. Biondi, H. Nogueira, D. Dormonts, 

M. Duyme, D. Hasboun, A. Zouaoui 1998. gadā izvirzīja jautājumu: vai monozigotiskiem 

dvīņiem ir vienādas smadzenes. Rezultāti bija statistiski nozīmīgi: tika secināts, ka 

monozigotisko (MZ) dvīņu smadzenes, neskatoties uz to acīmredzamām atšķirībām, ir līdzīgas. 

Atšķirību zinātnieki pamatoja ar vairākiem nelabvēlīgiem faktoriem, kas ietekmē ģenētiski 

ieprogrammēto struktūru, un secināja, ka šo faktoru dziļāka noskaidrošana var būt par iemeslu 

turpmākiem pētījumiem (Biondi, Nogueira, Dormont, Duyme, Hasboun, Zouaoui, 1998). 

Citā longitudinālā pētījumā (Mullineaux, Deater-Deckarda, Petrill, Thompson, 2009) tika 

novērotas vecāku un monozigotisko (MZ) dvīņu savstarpējās attiecības vairāku gadu garumā. 

Pētījumā piedalījās 6 - 7 gadu veci 77 identisko dvīņu pāri (50 zēnu pāri, 27 meiteņu pāri). Tika 

novērota un dokumentēta bērnu uzvedība un mātes attieksme pret katru no dvīņiem. Pētījumā 

tika secināts, ka uzvedības problēmas bija tiem dvīņiem, pret kuri saņēma mazāk mātes siltumu 

salīdzinājumā ar dvīņu brāli vai māsu. 

V. Penninkilampi savā longitudinālā pētījumā noskaidroja, ka MZ dvīņi vairāk kā DZ un 

meitenes vairāk kā zēni ir pakļauti atkarībām (Penninkilampi, 2006). Dvīņu savstarpējās 

attiecības, pieķeršanos, atkarību vienam no otra, iespējas gūt atšķirīgu pieredzi, esot viens otram 

ikdienā līdzās, pētīja Karolīna Tankredija, Kriss Frelijs. Autori atzīmēja dvīņu attiecības kā vienu 

Daudzaugļu 
grūtniecību 

veicina

Abu vecāku 
ģimenē ir bijuši 

dvīņi.

Izcelšanās

Afrikāņu 
sievietēm dvīņi 
dzimst biežāk.

Grūtniecību 
skaits. 

Ģimenē jau ir 
dvīņi. Topošās mātes 

vecums. Pēc 35 
gadiem ir 

lielāka iespēja 
dzemdēt dvīņus.

Neauglības 
ārstēšana. Olnīcu 

stimulēšana ar 
medikamentiem.
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no unikālākajiem cilvēku attiecību veidiem. Dvīņiem augot un attīstoties blakus, viņi parāda, ka: 

1) cenšas piesaistīt apkārtējo uzmanību un to dara biežāk nekā atsevišķi dzimušie brāļi un māsas; 

2) viņu savstarpējā pieķeršanās atšķiras no citu savstarpējās pieķeršanās un 3) šo savstarpējo 

pieķeršanos ietekmē ģenētiskā saistība (dvīņi ir MZ vai DZ), empātija, līdzjūtība un dalītā 

pieredze. K. Tankredija, K. Frelijs uzsver, ka šis pētījums ir vērtīgs ne tikai, lai palīdzētu labāk 

izprast dvīņu saites būtību, bet arī pilnveidot un paplašināt mūsdienu teorijas par to, kā dvīņu 

ciešās attiecības attīstās, funkcionē un veido cilvēku pieredzi. Autori uzsver, ka lielākā daļā 

psiholoģisko pētījumu par dvīņiem viņi ir izmantoti kā instruments - līdzeklis, lai novērtētu  

ģenētisko variāciju ietekmi. Tomēr dvīņu situācijas unikalitāte prasa pētīt dvīņu savstarpējas 

attiecības pašas par sevi (Tancredy, Fraley, 2006). 

Pētot dvīņu un viņu vecāku savstarpējās attiecības 1977. gadā, Hugo Laitons, Dorisa 

Konveja, Reginalds Seivs uzsvēra dvīņu situācijas nozīmīgumu. Pētījuma autori vecāku bērnu 

mijiedarbībā akcentēja piekāpšanos, pieķeršanos, neatkarību un valodas attīstību. Pētījumā 

piedalījās 92 dvīņu un 44 atsevišķi dzimušo (vecums 2,5 gadi) zēni. Atklājās, ka dvīņi no saviem 

vecākiem saņēma mazāku uzmanību un verbālo kontaktu kā atsevišķi dzimušie no saviem 

vecākiem. Tas negatīvi ietekmēja bērnu intelektuālo attīstību, uzsvērts pētījumā (Lytton, 

Conway, Sauve, 1977).  

Dvīņu savstarpējās attiecības veidojas vispirms ģimenē un pirmsskolā. Ir svarīgi, kā dvīņi 

veido attiecības ar skolotāju. Pirmsskolas izglītības iestādē monozigotisko (MZ) dvīņu pāru 

savstarpējās attiecības, viņu attiecības ar pedagogiem (skolotājs - bērns) pētīja F. Vitaro, M. 

Boivins, M. Brendgens, A. Girards, G. Dionne. Pētījumā piedalījās 223 MZ dvīņu pāri 6 gadu 

vecumā - 1. posms un tie paši 223 MZ dvīņu pāri 7 gadu vecumā - 2. posms. Salīdzinot 1. un 2. 

posma rezultātus, pētījuma autori secināja, ka MZ dvīņu sasniegumi mācībās atkarīgi no vecāku 

un skolotāju attieksmes pret viņiem (Vitaro, Boivin, Brendgen, Girard, Dionne, 2012). Vecāku 

un skolotāju pozitīva attieksme pret dvīņiem ir aktuāla arī sākumskolas periodā, kad turpina 

veidoties viņu personības.  

Aktuālie dvīņu izpētes jautājumi uzskatāmi parādīti 4. attēlā. 
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4. attēls. Dvīņu esamības izraisītie jautājumi (Friedrich, 1983) 

Šajā pētījumā ir nepieciešams noskaidrot vairākus jautājumus par dvīņu individualitātes 

veidošanās iespējām: kas ir zināms par daudzaugļu grūtniecību; kā dzimst dvīņi. Pētījumam par 

dvīņu individualitāti ir svarīgi, lai abiem dvīņiem būtu vienādas iespējas fiziskai, psihiskai, 

sociālai attīstībai  un kā veicināt viņu attīstību; kā katram no dvīņiem izveidot savu paša Es, 

palīdzēt kļūt neatkarīgam. Dvīņa individualitātes attīstību ietekmē zigotitāte, jo monozigotiskie 

dvīņi atšķiras no dizigotiskiem dvīņiem, kas pētījumam ir īpaši svarīgi. Noskaidrojot 

monozigotisko (MZ) un dizigotisko (DZ) viena un pretēja dzimuma dvīņu attīstības atšķirības, 

kas ņemamas vērā dvīņu audzināšanā/pašaudzināšanā, iegūtās atziņas būtu iespēja lietot praksē. 

V. Fridrihs savos veiktajos dvīņu pētījumos uzsvēra, ka dvīņu salīdzināšanas metode dod 

iespēju raksturot dvīņu personību. Ar šo metodi tiek analizēta bioloģisko (ģenētisko) un sociālo 

faktoru iedarbības pakāpe uz cilvēka attīstību, tādējādi tuvinoties sarežģītajai iedzimtības un 

ārējās vides mijiedarbības problēmai. Tas ir iespējams, ievērojot dvīņu savdabību, jo: 

1) monozigotiskie dvīņi ģenētiski ir identiski, dizigotiskie dvīņi ģenētiski ir tikpat līdzīgi 

kā atsevišķi dzimušie brāļi un māsas; 

2) dvīņiem ir nosacīti vienādi apkārtējās vides apstākļi tāpēc, ka viņi no dzimšanas brīža 

dzīvo kopā. Galvenās atšķirības starp dizigotiskiem dvīņiem ir ģenētiskas. Ja starp 

monozigotiskiem dvīņiem, kas ir ģenētiski identiski, ir atšķirības, tad to ir ietekmējusi apkārtējā 

vide (Friedrich, 1983). 

Dž. Konlona uzskata, ka savu identitāti veidot vissarežģītāk ir monozigotiskiem (MZ) 

dvīņiem (Conlon, 2009). Lai vecāki un sabiedrība neuztvertu viņus kā vienu veselu, kas vēl 

Dvīņu attīstība 

dzīves garumā 

Dvīņu rašanās 

Zināmais par daudzaugļu 
grūtniecību 

Vienādas iespējas fiziskai, 

psihiskai, sociālai attīstībai 

Iespējas sasniegt 

personisko neatkarību 

Monozigotu un dizigotu 

dvīņu atšķirības 

Procentuālais dvīņu 

skaits dažādām tautām 

Vai pastāv problēmas 
partneru izvēlē 

Fizioloģiskās un psiholoģiskās līdzības 

saglabāšanās līdz vecumam 

Kad sākās dvīņu izpēte 

Dvīņu zinātnisko pētījumu vērtība 

psiholoģijā, pedagoģijā u. c. zinātnēs 

Aktuāli 

jautājumi 
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vairāk apgrūtina sarežģīto sevis meklēšanas, sevišķuma un savdabīguma apliecināšanas procesu, 

viņa iesaka dvīņu vecākiem rast iespēju bērnus dalīt katru savā klasē vai pat dvīņiem apmeklēt 

katram savu skolu. 

20. gadsimta 80-tajos gados uz zemeslodes bija ap 50 miljoni dvīņu pāru, kā ir norādīts 

V. Fridriha (Friedrich, 1983) veiktajā pētījumā. No tiem viena trešdaļa bija monozigotiskie dvīņi, 

bet divas trešdaļas dizigotiskie dvīņi. Sadalījums, ņemot vērā dzimumu, ir gandrīz vienāds. 

Dvīņu individualitātes veidošanās problēma ir aktualizējusies mūsdienās. Apkopojot 21. 

gadsimta pēdējo gadu statistikas datus (National Vital Statistics Reports, Twins UK Resource 

Centre, destatis. ZahlenFaktenpeoplepopulationandcommunity) redzama dvīņu dzimstības 

dinamika vairākās pasaules valstīs (dati 2. tabulā). 

2. tabula. Dvīņu dzimstība pasaulē 21. gadsimta pēdējos gados 

Valsts Gads Dvīņu pāru skaits Kopējais dzimušo skaits 

ASV 2016 131.723 3.954.875 

Lielbritānija 2012 11228 729.674 

2013 10593 698.512 

2014 10839 695.233 

2015 10901 697.852 

2016 10786 696.271 

Skotija 2016 804 54.488 

Īrija 2016 359 23.771 

Vācija 2015 13368 737.575 

Dvīņu skaita palielināšanās Latvijā (Centrālās statistikas pārvaldes datubāze) redzama 3. 

tabulā. Tas, ka Latvijā dzimst arvien vairāk dvīņi un viņiem ir nepieciešams attīstīt savu 

individualitāti, kas ir sekmīgi veicama ar audzināšanu/pašaudzināšanu ģimenē, dod šim 

pētījumam pedagoģisku, psiholoģisku un sociālu nozīmi. 

                               3. tabula. Dvīņu dzimstība Latvijā 21. gadsimta pēdējos gados 

Latvija Gads Dvīņu pāru skaits Kopējais dzimušo skaits 

2010 247 19.639 

2011 221 18.706 

2012 253 19.741 

2013 262 20.444 

2014 306 21.542 

2015 319 21.759 

2016 333 21.759 

Visos pētītajos teorētiskajos materiālos tiek akcentēts Frensisa Galtona devums. F.  

Galtons savos pētījumos par dvīņiem nodalīja identiskos dvīņus no atšķirīgajiem, lai arī vēl 

nezināja precīzu viņu pasaulē nākšanas mehānismu. Viņš akcentēja ne tik daudz identisko dvīņu 
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ārējo līdzību, bet gan viņu “dvēseles būtības” saskaņu. Pētījis iedzimtības jautājumus, viņš to 

uztvēra kā savas iedzimtības teorijas apstiprinājumu (Galton, 1910). 

Tomēr F. Galtona veiktajos pētījumos par dvīņiem (pēc V. Fridriha domām) nepilnība 

bija tā, ka netika ievērota atšķirība starp cilvēka fizisko un psiholoģisko attīstību. Iegūtie 

rezultāti, raksturojoši fiziskās pazīmes, automātiski tika pārnesti uz personības īpašībām un 

intelektu. Tika uzskatīts, ka, ja monozigotiskiem dvīņiem atklājās liela līdzība ķermeņa uzbūves, 

ādas nokrāsas, acu krāsas, deguna, lūpu, ausu formas, asinsgrupas un iekšējo orgānu funkciju 

ziņā, tad tādai pašai sakritībai jābūt intelekta, personības īpašību, interešu līmenī. Tomēr šāda 

pieeja, problēmu risinot vienkāršoti bioloģiskā līmenī, ignorējot cilvēka sociālo būtību, noved 

pie teorētiski neprecīzas personības attīstības pamatu izpratnes. Cilvēka veidošanās par konkrētu 

personību, viņa iedzimto spēju atklāšana notiek tikai darbībā pēc sabiedriskās vides konkrētiem 

noteikumiem. Sabiedrība veido cilvēcīgu, izkoptu un izglītotu personību (Friedrich, 1983). 

Dvīņu izpēte tika turpināta Romā, kur Mendeļa institūtā vairāk kā 50 gadus atrodas dvīņu izpētes 

katedra. Uz turieni uzaicinātais zinātnieks Luidži Gedda pētīja organisma nobriešanas un 

novecošanās procesus, kā arī pārmantoto slimību problēmas.  

No 1974. gada pēc Luidži Geddas iniciatīvas reizi trijos gados tiek organizēts 

Vispasaules zinātnieku kongress, kurā tiek prezentēti atklājumi par dvīņu pētījumos atklātām 

zinātniskām problēmām.  

V. Fridrihs atzīmē, ka Jeruzalemē (1980) organizētajā kongresā notika zinātniska 

diskusija par dvīņu attīstības problēmām: dvīņu bioloģiskā rašanās un izplatība; personības 

veidošanās un attīstība; intelekts: dvīņi un adoptētie bērni; temperamenta pētījumi; dvīņu metode 

fizioloģijā un antropoloģijā; dvīņu izpēte klīniskos pētījumos; dvīņu bioloģija; dvīņu 

embrioloģija un teratoloģija (zinātne, kas pētī cilvēka, dzīvnieku un augu kroplības); sirds 

slimības; smēķēšana, alkoholisms un narkomānija; uzvedības ģenētika; dvīņu pētījumu nozīme 

bioķīmijai un farmaģenētikai; dvīņu datu analīze; daudzaugļu grūtniecības problēma (Friedrich, 

1983). 

V. Fridrihs norāda, ka 20. gadsimta 80-tajos gados tika veikti nozīmīgi dvīņu pētījumi. 

Viņš akcentēja, ka, balstoties uz Bērnu un pusaudžu higiēnas institūta datiem, ir konstatējamas 

vairākas dvīņu psihofizioloģiskās attīstības izpētes metodes (Friedrich, 1983), kuras lieto 

pasaulē. Dvīņu izpētes metožu raksturojums ir apkopots 4. tabulā. 
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4. tabula. Dvīņu izpētes metodes (pēc V. Frīdriha, 1983)  

Pirmā metode. 

Monozigotisko 

dvīņu 

salīdzināšana 

savā starpā 

(iekšpāra 

salīdzināšana) 

Priekšnosacījums monozigotisko (MZ) dvīņu salīdzināšanai savā starpā pēc 

noteiktām fiziskām vai psihiskām pazīmēm ir viņu ģenētiskā identitāte, vienāds 

pārmantots potenciāls. Tādēļ atšķirības MZ dvīņu starpā būtu jāskaidro kā radušās 

ārējās vides iedarbībā vārda plašākajā nozīmē. Svarīgi tas, ka smadzeņu attīstība 

MZ dvīņiem var tikt pakļauta stiprām izmaiņām pirms un pēcdzemdību ārējās 

vides iedarbībā. Ja vienu un to pašu pazīmju atšķirīgu izpausmes izcelsmi var 

skaidrot kā ārējās vides ietekmētu, tad vienādi pausto pazīmju izvērtēšanā MZ 

dvīņiem jāņem vērā ģenētisko faktoru un ārējās vides faktoru dialektiskā 

mijiedarbība, īpaši tad, ja izvērtētas tiek psihiskās pazīmes. 

Otrā metode. 

MZ dvīņu 

eksperimentāla 

salīdzināšana 

Ar vienu no dvīņiem tiek veikts kāds eksperiments (treniņa programma, speciāla 

mācību metode, ārstniecības vai citu preparātu lietošana), otrs dvīnis eksperimentā 

piedalās kā kontroles persona. Šo metodi lieto tikai MZ dvīņiem. Pētījumu  

rezultātiem ir būtiska nozīme medicīnā, psiholoģijā un pedagoģijā. 

Trešā metode. 

Monozigotisko 

dvīņu 

salīdzināšana ar 

dizigotiskiem 

dvīņiem. 

Šī metode nosaka, ka monozigotisko dvīņu savstarpēja salīdzināšana nerisina 

psiholoģiskās problēmas. Tā kā gan monozigotiskie, gan dizigotiskie dvīņi jau no 

dzimšanas ir nosacīti vienādos apstākļos, ir iespēja uzzināt, kādas pazīmes nosaka 

monozigotisko dvīņu lielāku līdzību nekā dizigotiskiem dvīņiem. Lai pētītu 

iedzimtības ietekmi uz monozigotiskiem dvīņiem, ir svarīgi atšķirīgi sabiedrības 

stimuli dvīņu uzvedībai. 
Ceturtā metode. 

Dvīņu 
salīdzināšana ar 
citiem brāļiem, 

māsām. 

Citu brāļu un māsu iesaistīšana pētījumos var dot vērtīgus atklājumus zinātnei, jo 
dizigotiskie dvīņi ģenētiski nav savstarpēji līdzīgāki, kā citi atsevišķi dzimuši 
bērni ģimenē. Viņu interešu līdzību, dotumu, domāšanas un uzvedības sakritību 
var skaidrot ar nosacīti vienādiem ārējās vides apstākļiem no dzimšanas brīža 
(bērniem ir vienāds vecums). Salīdzinot dvīņus šajā situācijā, ir iespēja analizēt 
ārējās vides ietekmi uz cilvēka personības veidošanos un attīstību. 

Piektā metode. 
Monozigotisko 

dvīņu 
salīdzināšana: 
tiek salīdzināti 
kopā augušie ar 

atsevišķi 
augušajiem. 

Metode ir nozīmīga praksei tāpēc, ka atsevišķi augušie monozigotiskie dvīņi pēc 

vairākām personību raksturojošām pazīmēm attīstās atšķirīgi, tāpēc atšķiras no 

kopā augušajiem. Būtiskas atšķirības atsevišķi augušajiem monozigotiskiem 

dvīņiem rodas tikai ārējās vides ietekmē. 

J. Raipulis atzīst, ka ar cilvēka ģenētikas (dvīņu) metodi var noskaidrot vides un 

iedzimtības lomu psihisko īpašību veidošanās procesā, tādu kā dotības, temperaments, 

emocionalitāte, arī dažu neskaidras izcelsmes slimību (šizofrēnija, epilepsija u. c.) rašanos 

(Raipulis, 1979). Zinātnieks uzsver, ka dvīņu salīdzināšana dod interesantu materiālu par tādu 

īpašību iedzimšanu kā muzikālās, matemātiskās un citas dotības.  

Dvīņu bioloģisko veidošanos ir skaidrojis Jurijs Markovs (Markovs, 2012), kā arī vienolu 

(monozigotiskie) un divolu (dizigotiskie) dvīņu attīstību, pēc kādām pazīmēm tie atšķiras, kādas 

ir iespējamās komplikācijas dvīņu grūtniecības gadījumā bērniem un mātei. J. Markova atklāto 

pētījumu gaitā par dvīņu veidošanos un attīstību apstiprina L. Panavalas pētījumi. Dizigotisko 

dvīņu pētījums apstiprina faktu, ka viņi mātes ķermenī aug un attīstās dažādās placentās, bet 
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monozigotisko dvīņu attīstību nosaka tas, kurā dienā pēc apaugļošanās notikusi zigotas 

dalīšanās: 

 1. - 3. dienā, dvīņu attīstība norit atsevišķās placentās, atsevišķos amnijos (augļapvalkos), 

        L. Panavala tos nosauc Di - Di dvīņi, jo dichorionic  diamniotic twins ; 

 4. - 8. dienā, dvīņu attīstība norit kopīgā placentā, atsevišķos amnijos (augļapvalkos), L. 

       Panavala tos nosauc Mo - Di dvīņi, jo monochorionic  diamniotic twins; 

 8. - 13. dienā, dvīņu attīstība norit kopīgā placentā, kopīgā amnijā (augļapvalkā), L. 

       Panavala tos nosauc Mo - Mo dvīņi, jo monochorionic  monoamniotic twins. Ciešās 

       saskares un kopīgas skābekļa un barības apgādes dēļ, atrodoties vienā augļapvalkā 

       monozigotisko Mo - Mo dvīņu attīstība ir pakļauta sarežģījumiem (Panavala, 2017). 

Aplūkojot dvīņus no ģenētikas viedokļa, J. Raipulis skaidro, ka, dizigotiskie (DZ) dvīņi ir 

parasti brāļi un māsas, jo radušies no divām dažādām mātes olšūnām, kuras apaugļotas ar diviem 

dažādiem tēva spermatozoīdiem. No citiem brāļiem un māsām viņi atšķiras vienīgi ar vienlaicīgu 

apaugļošanos, blakus attīstību mātes organismā un vienu dzimšanas dienu. Pavisam cita ir 

monozigotisko dvīņu rašanās, kuri izceļas no vienas zigotas (apaugļotas olšūnas). Dīglis dalās 

divās simetriskās ģenētiski identiskās daļās, kurām ir vienāds pārmantojamais potenciāls, tomēr 

tās attīstās kā divi patstāvīgi augļi. Atšķirības starp monozigotiskiem dvīņiem skaidrojamas tikai 

ar apstākļiem embrioģenēzes (pirmsdzemdību) laikā, t.i., ne ģenētiskiem faktoriem. 

Monozigotiskie dvīņi vienmēr ir viena dzimuma, tiem pilnībā sakrīt asins serums un asinsgrupa, 

fiziskās pazīmes un organisma funkcijas. Noteikt dvīņu ģenētisko tipu (monozigotiskie vai 

dizigotiskie) ir svarīgi, tomēr sarežģīti, jo monozigotiskiem dvīņiem 25 - 36 procenti, tātad 

vienai trešdaļai, dzimstot ir katram sava placenta (tāpat kā dizigotiskiem). Tas ir rezultāts, ja 

zigotas (dīgļa) dalīšanās notikusi pirmajās 5 dienās pēc apaugļošanās. Gandrīz divas trešdaļas 

monozigotiskie dvīņi līdz dzimšanas brīdim ir atradušies vienā placentā, bet atsevišķos 

augļapvalkos.Tas dod iespēju precīzi noteikt ģenētisko tipu. Monozigotisko un dizigotisko dvīņu 

ģenētiskā tipa noteikšanai 3 - 4 gadu vecumā pēc polisimptomātiskās līdzības diagnozes metodes 

var veikt dažādu fizisku pazīmju salīdzināšanu. Par pamatu netiek ņemtas jebkuras brīvi 

izvēlētas pazīmes, bet tās, kuras determinētas ģenētiski, t. i., stabilas pret apkārtējo vidi, dažu 

ģenētisko faktoru noteiktas un variē cilvēkiem. Pie šādām pazīmēm pieder, piemēram, acu forma 

un krāsa, uzacu un skropstu krāsa, forma, biezums, matu krāsa un forma, apmatojuma robežas, 

lūpu, deguna forma, zobu forma un novietojums, vasaras raibumi un pigmenta sadalījums, 

papilārās pirkstu un plaukstu līnijas. Monozigotisko dvīņu pazīmes tiek noteiktas kā ļoti līdzīgas: 
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tie ir viena dzimuma, ar vienādām asinsgrupām, acu un matu krāsu, un pat tik individuāla pazīme 

kā pirkstu nospieduma zīmējums bieži vien ir vienāds (Raipulis, 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. attēls. Identisko dvīņu individualitāte 

Teorētisko avotu atziņās atrodami apgalvojumi, ka biežāk dzimst dizigotiskie dvīņi, jo to 

īpatsvars sasniedz 75 procenti no visiem dvīņiem. M. Pilmane, G. H. Šūmahers atzīst, ka 

papildus iedzimtības faktoram dvīņu rašanos ietekmē mātes vecums un klimatiskie apstākļi 

(Pilmane, Šūmahers, 2006, 114-115).  

 Analizējot datus par veselību, S. Kanazava, N. Segala (Kanazawa, Segal, 2017) 

konstatēja, ka viena dzimuma dvīņi, kas zīdīti ar krūti, bija augumā garāki un smagāki nekā 

pretējā dzimuma partneri pusaudža vecumā un agrā pieaugušā vecumā (no 16 līdz 29 gadiem). 

Turpretim, viena dzimuma dvīņi, kas netika zīdīti ar krūti, nebija garāki vai smagāki, bet, 

iespējams, pat bija īsāki un vieglāki kā viņu partneri no pretēja dzimuma pāra. Ja pretēja 

dzimuma dvīņi katrā ēdienreizē tika zīdīti ilgāk kā viena dzimuma dvīņi, kermeņa garuma un 

svara ziņā pārāki bija viena dzimuma dvīņi. S. Kanazava, N. Segala to skaidro ar to, ka mātes 

organismā veidojas piens, kas ir pilnvērtīgāks, ja barots tiek viena dzimuma bērns. Tomēr viņas 

atzīst, ka šajā jomā ir nepieciešami papildus pētījumi. 

21. gs. sākumā Vācijā tika pētīts, kā pieaugušu dvīņu personības kognitīvo spēju attīstību 

ietekmē iedzimtība un vide (Spinath, Wolf, Angleitner, Borkenau, Riemann, 2005). Zinātnieku 

vidū ir atšķirīgi uzskati par to, kas vairāk ietekmē bērna attīstību: vide vai iedzimtība. Ir pētītas 

sakarības starp ģenētiku, ģimenes sociālekonomisko statusu un bērnu inteliģenci (Trzaskowski, 

Harlaar, Arden, Krapohl, Rimfeld, McMillan,... Plomin, 2014). 

 T. Zabara, V. Koževņikova, A. Hrenova, veicot dvīņu pētījumu Volgogradas vidusskolā, 

secināja, ka: 1) konkordances (dvīņu pazīmju sakritība attiecīgajā aspektā) pakāpes rādītājs 

Fiziskie parametri (90 

procenti vienādi) 

Psihofizioloģiskie 

parametri  

Acu krāsa 

Matu krāsa 

Deguna forma 

Ausu forma 
Uzacu forma 

              Zobu novietojums 

Asins tips 

Matu robežlīnija 

Pirkstu nospiedumi  

 

Sejas izteiksme 

Uzņēmība pret slimībām 
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monozigotiskiem (MZ) dvīņiem ir augstāks kā dizigotiskiem (DZ) dvīņiem; 2) personībai ir 

būtiski noteikt zigotitāti (MZ vai DZ) adekvātam (savam uzdevumam precīzi atbilstošs) vides 

ietekmes vērtējumam uz genotipu; 3) audzināšana un izglītība lielā mērā ietekmē individuālo 

īpašību izpausmi monozigotiskiem (MZ) dvīņiem (Забара, Кожевникова, Хренова, 2016, 18). 

Norvēģu psihologi Espens Roisambs, Kristians Tambs 2016. gadā rakstīja, ka pēdējo 

piecdesmit gadu laikā ir publicēti vairāk nekā 2700 dvīņu pētījumi, to skaitā pētījumi etioloģijā 

(mācība par slimību cēloņiem). Dvīņu pētījumi dod iespēju noskaidrot gan ģenētisko, gan vides 

ietekmi uz dvīņu attīstību, tādējādi tiek pētīti cēloņsakarību faktori, kas ir saistīti ar cilvēka dabu 

un attīstības traucējumiem. E. Roisamba, K. Tamba pētījumā par dvīņiem ir šādas atziņas: 

1) visi psiholoģiskie rādītāji liecina par nozīmīgu un būtisku ģenētisku ietekmi; 

2) nav simtprocentīgu pārmantojamu īpašību; 

3) pārmantojamību izraisa neliela daudzuma gēnu efekts: 

4) fenotipiskās korelācijas starp psiholoģiskām iezīmēm liecina par ievērojamu un būtisku 

ģenētisko starpniecību; 

5) intelekta pārmantojamība paaugstina vispusīgu attīstību; 

6) novecošanās stabilitāte galvenokārt ir saistīta ar ģenētiku; 

7) vairākumā gadījumu vienā ģimenē augušiem bērniem ir nedalīta vides ietekme 

(Roisambs, Tambs, 2016). 

Izvērtējot veikto pētījumu var rezumēt, ka ģenētika ietekmē: cilvēka novecošanos; tās 

rezultātā radies intelekts paaugstina cilvēka attīstību veselumā; nav tādu īpašību, kas pārmantojas 

simtprocentīgi. Bērniem, kuri aug vienā ģimenē vides ietekme ir līdzīga.   

Secinājumi 

 Dvīņu iespējamā fizioloģiskā līdzība ir atkarīga no genotipa., t. i., monozigotiskie (MZ) 

vai dizigotiskie (DZ), viendzimuma vai pretēja dzimuma dvīņi. DZ (dizigotiskiem) dvīņiem 50 

procentu ģenētiskais materiāls ir kopīgs, MZ (monozigotisko) dvīņu ģenētiskais kods ir gandrīz 

vienāds. MZ (monozigotiskiem) dvīņiem ir lielāka pirkstu nospiedumu līdzība, kā arī pirkstu 

nospiedumu spoguļattēls (labajai un kreisajai rokai) atšķirībā no DZ (dizigotiskiem) dvīņiem, 

kuru pirkstu nopiedumiem vērojama diskordance. Dvīņu intelektuālā attīstība ir atkarīga no 

vecāku un skolotāju attieksmes pret viņiem. Savas identitātes veidošanā lielākas grūtības ir 

monozigotiskiem (MZ) dvīņiem. Dvīņu pētīšanai tiek izmantotas šādas metodes: 1) 

monozigotisko dvīņu salīdzināšana savā starpā (iekšpāra salīdzināšana); 2) monozigotisko dvīņu 

eksperimentāla salīdzināšana; 3) monozigotisko dvīņu salīdzināšana ar dizigotiskiem dvīņiem; 4) 
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dvīņu salīdzināšana ar citiem brāļiem, māsām; 5) monozigotisko dvīņu salīdzināšana: tiek 

salīdzināti kopā augušie ar atsevišķi augušajiem.  

 

 

1. 2. Individualitātes audzināšana ģimenē 

1. 2. 1. Individualitātes būtība un saturs 

Vēlme izskaidrot jēdzienu „individualitāte” aizsākās daudzus gadsimtus senā pagātnē, 

kad intuitīva nojausma un vēlme saprast to, ka cilvēki nav psiholoģiski vienādi, centieni noteikt 

šīs daudzveidības cēloņus, radīja domas par individualitātes esamību. Arī Senajā Babilonijā bija 

paredzēti pārbaudījumi ne tikai prasmēm un nepieciešamajām zināšanām, bet arī individualitātei: 

emocionalitāti, spējas u.c. diagnosticējot pēc uzvedības īpatnībām reālās vai speciāli modelētās 

dzīves situācijās. Georgs Vilhelms Fridrihs Hēgelis (1770. - 1831.) saskatīja pretrunu starp ar 

neatkārtojamu dabas dotu īpašību kompleksu apveltītu individualitāti un individualitāti, kura ir 

apveltīta ar pašapziņu, ar savu Es (Гегель, 1959). 

F. Galtons bija pirmais, kas pētīja cilvēku individuālo atšķirību, izgudroja mērīšanas 

procedūras un aparātu atšķirības pakāpes iegūšanai, apstrādājot datus, savāca lielu materiālu 

klāstu, ko šodien mēs nosauktu par dažādiem individualitātes struktūras līmeņiem - somatisko, 

fizioloģisko, psiholoģisko (Galton, 1910). Šie pētījumi tiek aktualizēti gandrīz katrā nākamajā 

dvīņu pētījumā, ieskaitot 2009. gadā veikto Dž. Konlonas (Conlon, 2009) pētījumu par dvīņu 

indentitāti. 

Latvijā bērna individualitātes attīstību kā pedagoģisku un psiholoģisku problēmu 

analizēja Jūlijs Aleksandrs Students. Pētot bērna psihiskās īpašības 20. gadsimta 20-jos gados, 

viņš iesaistījās diskusijā par iedzimto un iegūto īpašību kopumu bērna attīstībā. Viņš izmantoja 

sava laika pieejamos pētījumus, lai pierādītu, ka tie bērni, kuriem vecāki izrāda individuālu 

uzmanību audzināšanas procesā, izaug gudrāki par vecākiem. J. A. Students uzskatīja 

audzināšanu par svarīgāko bērna attīstībā (Students, 1998). 20. gadsimta 30-jos gados Pjērs 

Žanē, raksturojot individualitāti, kā svarīgu uzsvēra individuālo darbību, kuru veicis konkrēts 

cilvēks noteiktā situācijā un konkrētā laikā (Žanē, 2010).  

V. Behterevs uzskata, ka pasaule veidojas noslēgtu sistēmu formā, parādot īpašas 

individualitātes. Katrai individualitātei ir atšķirīga un sarežģīta attīstība. Tā vienmēr rāda 

sastāvdaļu noteiktu harmoniju. Pēc didaktikas likumiem individualitāte attīstās no vienkāršā uz 
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sarežģīto. Sastāvdaļu harmonija ir individualitātes pamats. Katra personība ir individuāla tajā 

ziņā, ko nosaka iedzimtība un ģenētiski pārmantotās īpašības no vienas puses un individuālie 

audzināšanas nosacījumi un dzīves pieredze no otras puses. Šīs abas puses, kā uzskata V. 

Behterevs, arī izveido individuālās personības īpašības. Tādēļ uz ārējiem kairinājumiem tā vai 

cita personība reaģē atšķirīgi. Vērā ņemami ir arī paradumi un audzināšanas noteikumi. Pēc V. 

Behtereva domām audzināšanas rezultātā izveidojusies attieksme nosaka cilvēka organisma un 

apkārtējās vides savstarpējās attiecības, parādot atšķirīgas individuālās iezīmes (Бехтерев, 1928, 

453). No V. Behtereva darbu analīzes izriet, ka šādā nosacīti slēgtā sistēmā, “iebūvētā” atklātā 

sistēmā mijiedarbībai ar pasauli, veidojas cilvēka potenciāls, tāds, kas iekšēji piemīt, bet 

pašreizējā brīdī neizpaužas. Šajā nosacīti no apkārtējiem nošķirtā pasaulē krājas vērtības: 

perspektīves un dzīves plāni, dziļi personīgi pārdzīvojumi, noteiktas tēlu ainavas, sižeti un 

vispārīgu priekšstatu, pretenziju un pašvērtējuma organizācija. Cilvēka iekšējā pasaule darbojas, 

jo tajā notiek pieredzes pārstrāde, personīgās pieredzes un pozīcijas izstrāde, veidojas 

pašnoteikšanās kā individualitātes apliecinātājs. Tas nozīmē, ka sarežģītās pārejās, izmantojot 

dažādu veidu sakarus, no slēgtas sistēmas uz atvērtu cilvēks iegulda savu personisko devumu 

sabiedrības un materiālajā un garīgajā kultūrā. 

Pēc zinātnieka B. Anaņjeva (2016) atziņas, termins “individualitāte” nozīmē 

daudzveidīgā vienību (daudz vienā). Viņš uzskatīja, ka individualitāti nepieciešams izskatīt kā 

visu cilvēka īpašību - indivīda, darbības subjekta un personības - integrāciju, jo, aplūkojot 

individualitātes problēmu no veseluma viedokļa, cilvēku nepieciešams uzskatīt ne tikai par 

atvērtu sistēmu, bet arī par slēgtu sistēmu, ko veido noslēgtu tās īpašību (personības, indivīda, 

subjekta) savstarpējā sakarība (Ананьев, 2016).  

Filosofs I. Rezvickis individualitāti redz kā viengabalainu sistēmu, kura ietver sevī gan 

indivīda kopīgās iezīmes, raksturīgas kā bioloģiskai būtnei un cilvēku sabiedrības pārstāvim, gan 

īpašās pazīmes raksturīgas viņam kā noteiktas sabiedrības pārstāvim, gan determinētas 

specifiskas viņa bioloģiskās organizācijas un sociālās mikrovides vienreizējās pazīmes. 

Individualitāte ir integrāls jēdziens: tas parāda indivīdu esamības īpašu formu, kuras ietvaros viņi 

ir apveltīti ar viengabalainību un nosacītu patstāvību, kura tiem dod iespēju aktīvi (radoši) un 

savdabīgā veidā uz savu dotumu un spēju pamata izpausties apkārtējā pasaulē. Ar individualitāti 

apveltīts cilvēks ir autonoms un neatkarīgs darbības subjekts, kurš sabiedrības noteikumos ir 

spējīgs pašnoteikties, pašregulēt un pašattīstīt sevi (Резвиций, 1984). Diviem viena vecuma un 

vienādos apstākļos augošiem bērniem, kādi ir dvīņi, individualitātes veidošana ir īpaši sarežģīta. 
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Pētot literatūru par dvīņiem un viņu individualitāti, tika noskaidrots, ka zinātniskā līmenī 

individualitātes pētīšana tiek veikta 20. gs. sākumā. Bērna personības attīstību ir pētījuši 

psihologi Ļ. Vigotskis (Выготский, 1984, 1997), G. Kreiga (Craig, 1996), T. Likona (2009), J. 

Gipenreitere (2012). Viņi akcentē, ka katra cilvēciskā būtne ir unikāla genotipa nesējs. G. 

Olports uzsver, ka daudzas cilvēka īpašības atkarīgas no bioķīmiskās individualitātes, kurā 

iekļaujas iekšējās sekrēcijas dziedzeru darbība, kas var ietekmēt cilvēka motivāciju, 

temperamentu, metabolisma ātrumu, nervu sistēmas morfoloģiju, un viss tas veido neatkārtojamu 

psiholoģsko funkciju kopumu (Олпорт, 2002).  

L. Sobčika individualitāti raksturo kā to īpašību kopumu, kuras konkrēta cilvēka 

psiholoģiskajam veidolam piedod savdabību un noteiktu stilu. Personības augstākais līmenis ir 

cilvēka individualitāte, kuru raksturo savdabīgs temperaments un personības īpašības. Individuāli 

personīgās īpašības konkrētam cilvēkam veidojas darbības procesā. Informāciju par sevi un 

apkārtējo pasauli cilvēks apjēdz ar viņam piemītošā individuālā stila palīdzību, kurš nosaka šī 

cilvēka emocionālo, motivācijas, kognitīvo un komunikatīvo raksturojumu (Собчик, 2003, 19). 

Analizējot zinātnieku atziņas, tika konstatēts, ka katrs cilvēks, tātad arī katrs dvīnis ir 

atšķirīgs. Dvīņa individualitāte izpaužas rotaļu darbībā un mācībās. Katrs atšķirīgi uztver 

informāciju, atšķirīgi pauž savu attieksmi uzvedībā, meklē jēgu. Tas nozīmē, ka katram bērnam, 

arī dvīnim ir tikai viņam vienam pašam raksturīgas iezīmes, ar kurām viņš atšķiras no citiem. 

Novērojumi rāda, ka atšķirīgs ir pats bērns, atšķirīga ir viņa attieksme, atšķirīga ir katra konkrētā 

bērna uzvedība, jo darbojoties bērns uzvedībā pauž savu attieksmi. Autoru atziņas ir nozīmīgas 

un tiks izmantotas šajā pētījumā dvīņu individualitātes definīcijas formulēšanā. 

A. Adlers uzskatīja, ka cilvēka dzīves stilu veido viņa konkrēto iezīmju raksturojums, kas  

vienmēr nosaka viņa individualitāti. Svarīgs ir fakts, ka dzīves stila pamati bērnā veidojas jau 5 - 

6 gadu vecumā (Адлер, 2000). Var secināt, ka individualitāte dvīnim izpaužas tikai viņam 

raksturīgās iezīmēs un atšķir viņu no otra dvīņa, tā ir viņa pārmantotās un iegūtās personības 

īpašību veselums.  Individualitātes formulējums zinātnieku teorijās redzams 5. tabulā. 
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5. tabula. Individualitātes formulējums zinātnieku teorijās 

S. Rubinšteins 
(Рубинштейн, 1957) 

Individualitāte - tas ir indivīds ar dabisku īpašību kompleksu, bet ne 
katrs indivīds ir individualitāte. 

A. Petrovskis (Петровский, 

1992) 

Individualitāte ir personības psiholoģiskās bagātības pamatā, kur kopā 

saderas spēju, temperamenta, vajadzību un psihisku stāvokļu īpašības. 

Ā. Karpova (1994) Individualitātē izpaužas konkrētā cilvēka visu - indivīda, subjekta, 
personības īpašību kompleksa savdabība. 

A. Adlers (Адлер, 2000) Cilvēka dzīves stilu veido viņa konkrēto iezīmju raksturojums, kas 

vienmēr nosaka viņa individualitāti. 

G. Olports (Олпорт, 2002) Individualitāte - tā ir ķermeņa un psihisko procesu unikāla iekšējās 
organizācijas pakārtotība. 

S. Omārova (2002) Cilvēka individualitātes psihofiziskie determinanti ir iedzimti, taču 

cilvēka īstenā, sociālā individualitāte, viņa personības savdabība 

veidojas tikai sabiedrībā indivīda socializācijas procesā.  

B. Anaņjevs (2016) Subjektam raksturīga veseluma darbība un tās produktivitātes mērs. 

Zinātniskajā literatūrā iegūtās daudzveidīgās atziņas par individualitātes veidošanos tika 

lietotas individualitātes pašaudzināšanas satura un uzdevumu izstrādē empīriskajā pētījumā.  

Rezumējot analizētās teorijas par individualitāti (Петровский, 1992, Рубинштейн, 2000, 

Olports, 2002), tika formulēta individualitāte: 

Individualitāte ir atbildīga personība, kas sistemātiski analizē notiekošo, kam ir stipra 

griba, kas patstāvīgi attīsta savas spējas un brīvi izvēlas radīt paliekošas vērtības mijiedarbībā 

ar citiem un veido pašregulācijas prasmes. 

Neatkarīgi no zigotitātes, katru dvīni raksturo atšķirīgi sarežģīta individualitāte, bet tā 

vienmēr rāda sastāvdaļu noteiktu harmoniju, tai ir sava forma un sava nosacīti stabila sistēma 

(Бехтерев, 1928). Veiktajos pētījumos ir pierādīts, ka bērna personību nenosaka tikai iedzimtība 

un vide, jo bērns pats ir tas, kurš determinē savus iedzimtības iespaidus. 

Individuāli psihisko pazīmju stabilitātes pamatā bērnam ir attīstības nepārtrauktība 

(kontinualitāte). Psihes struktuāli - funkcionālās izmaiņas agrā bērnībā ir saistītas ar attīstību. 

Zinātnieku veiktie pētījumi (Friedrich, 1983, Равич - Щербо, 2000, Малых, Сибурина, 2008, 

Смирнова, 2010) uzskatāmi liecina par to, ka salīdzinot MZ (monozigotiskie dvīņi) un DZ 

(dizigotiskie dvīņi), ir novērojamas atšķirības. MZ dvīņu līdzība attīstībā ir daudz izteiktāka kā 

DZ dvīņiem.  

Nozīmīgs ir I. Raviče - Ščerbo psihoģenētisks pētījums dvīņu situācijai. Viņa atklāja, ka, 

jau piedzimstot, dvīņiem atšķiras fizioloģiskie parametri: ķermeņa svars, garums, fiziskā 

aktivitāte. I. Raviče - Ščerbo uzskata, ka kustību attīstībai palīdz jaunas motoriskas iemaņas 

(Равич - Щербо, 2000). To, ka treniņam labāk padodas sarežģītas kustības nekā vienkāršas, 

savos pētījumos ir konstatējis Ļevs Vigotskis (Выготский, 1997). Atšķirības dvīņu starpā 
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fizioloģiskā līmenī var ietekmēt arī dvīņu psiholoģisko attīstību. V. Frīdrihs pēc vecāku aptaujas 

ir apkopojis monozigotisko (MZ) un dizigotisko (DZ) sākumskolas dvīņu fizioloģiskās attīstības 

rādītāju datus procentos (6. tabula). 

6. tabula. Dvīņu fizioloģiskā atšķirība (procentos) (Friedrich, 1983) 

Pazīme Pilnīgi līdzīgi Pilnīgi atšķirīgi 

MZ DZ MZ DZ 

Augums 44 5 3 36 

Svars 39 3 4 44 

Seja 55 0 0 69 

Matu krāsa 100 10 0 41 

Acu krāsa 99 18 0 34 

Sejas krāsa 79 7 0 41 

 

        6. tabulas datos ir redzams, ka MZ dvīņu pilnīga līdzība augumam ir 44 procentiem, 

ķermeņa svaram - 39 procentiem, sejas formai - 55 procentiem, matu krāsai - 100 procentiem, 

acu krāsai - 99 procentiem un sejas krāsai - 79 procentiem gadījumu no V. Fririha pētījuma MZ 

dvīņu skaita. Iespēja atšķirt sākumskolas dvīņus vienu no otra atkarībā no zigotitātes (MZ vai 

DZ) pēc vecāku aptaujas datiem procentos redzama 7. tabulā. 

7. tabula. Atšķirības dvīņu starpā (procentos) (Friedrich, 1983) 

Jautājumi MZ DZ 

Vai bērni ir līdzīgi viens otram kā divas ūdens lāses 47 0 

Vai bērnus jebkad ir sajaukuši māte, tēvs 78 10 

Vai bērnus ir jaukuši citi ģimenes locekļi 94 15 

Vai draugiem ir grūtības ar dvīņu atpazīšanu 99 16 

Pēc 6. un 7. tabulās redzamajiem datiem var secināt, ka līdzība starp MZ dvīņiem 

procentuāli ir daudz lielāka; tāda pazīme kā matu krāsa parasti ir vienāda pilnībā (100 procenti) 

un viņus atpazīt reizēm grūtības ir ne tikai draugiem, bet MZ dvīņus dažkārt jauc pat vecāki. DZ 

(dizigotiskiem) dvīņiem nav novērota ārējā līdzība, arī iespēja viņus sajaukt ir neliela. V. 

Fridrihs norāda, ka svarīgi faktori ir dzimšanas laiks un kārtas numurs (1. vai 2. dvīnis), jo tālāko 

bērna attīstību ietekmē iespējamais skābekļa trūkums (sarežģījumi otrajam pēc kārtas 

dzimušajam ir iespējami lielāki), ķermeņa daļu traumas dzimšanas procesā. Svara atšķirības, 

dvīņiem piedzimstot, veiktajos pētījumos ir konstatētas pat līdz 1000 gramiem. MZ dvīņi tiek 

pakļauti daudz lielākam riskam, jo apgāde ar barību un skābekli kopīgās placentas dēļ ir vienota. 

V. Fridrihs (Friedrich, 1983) un I. Raviče - Ščerbo (Равич - Щербо, 2000) savos atsevišķi 

veiktajos pētījumos atzīst to kā vides ietekmi uz dvīņu fizioloģisko attīstību. Tā var skaidrot MZ 

dvīņu atšķirības jau piedzimstot, jo ģenētiski viņi ir identiski. V. Friedrihs uzskata, ka, dvīņu 
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bērna fizisko attīstību ietekmē tādi faktori: kā mātes konstitūcija, bērna paša konstitūcija un 

mātes veselības stāvoklis un uzturs (Friedrich, 1983). Jau piedzimstot, gan DZ dvīņi, gan MZ 

dvīņi, kuri ģenētiski ir vienādi, var būt atšķirīgi apkārtējo vides faktoru ietekmē, lai turpmāk 

veidotos par atšķirīgām individualitātēm. 

Analizētajā psiholoģiskajā zinātniskajā literatūrā ir noskaidrotas šim pētījumam svarīgas 

atziņas, ka bērna turpmākai intelektuālai attīstībai pamats ir runas attīstība, kas notiek 

pirmsskolā. D. Černova pētījumā ir norādīts, ka pirmsskolas vecuma bērnu runas attīstību 

ietekmē vairāki faktori, kas ir saistoši arī sākumskolas vecumam: 

1. Pirmsskolas vecuma bērna runas īpatnības lielā mērā nosaka vispārēja vides ietekme, 

ģenētiskie faktori ietekmē bērna spēju izteikties ar gramatikas (valodas vārdu uzbūves, 

vārdu formu maiņu, vārdu saistījumu un teikuma uzbūves sistēma) un morfoloģijas 

(gramatikas daļa, kurā aplūko vārda uzbūvi, vārdu formas, to veidošanu) palīdzību un 

emociju izpausmi ar mēles palīdzību.  

2. Genotipa un vides savstarpējo attiecību pirmsskolas vecumā dvīņiem nosaka viņu lomu 

sadalījums pārī, dzimums, vecāku izglītība, atsevišķi dzimušo klātbūtne ģimenē.  

3. Dvīņi runas attīstības līmeņa ziņā novērtējuma skalā atrodas starp atsevišķi dzimušajiem 

(vienīgajiem bērniem ģimenē) un bērniem no daudzbērnu ģimenēm.  

4. Pirmsskolas vecuma dvīņi izteikti atpaliek no atsevišķi dzimušajiem gramatikas attīstības 

sfērā un runas izmantošanā komunikācijā ar citiem.  

5. Atpalicību runas attīstības ziņā dvīņiem (salīdzinājumā ar atsevišķi dzimušajiem bērniem) 

neietekmē dzimšanas svars, priekšlaicīgas dzemdības, kārtas numurs piedzimstot. 

6. Respektējot dvīņu savstarpējās attiecības, jāpaaugstina diadiskās (dvīņu savienība) runas 

kvantitāte un kvalitāte. Labākos rezultātus runas attīstībā guva tie dvīņi, kuriem bija gan 

abiem kopīgas, gan katram personīgas intereses (Чернов, 2003). No D. Černova veiktā 

pētījuma atziņām var secināt, cik svarīgs dvīņu attīstībā ir lomu sadalījums pārī, kā arī 

kopīgo un personīgo interešu nodalīšana.    

Latvijā dvīņu valodu ir pētījušas D. Markus, I. Bukša, S. Daume. Viņu pētījumā tika 

izmantots bērnu valodas izpētei piemērots asociatīvais eksperiments, kura laikā bērni stāstīja par 

pētnieku piedāvātajiem jēdzieniem, vienlaikus tos atspoguļojot savā zīmējumā (Markus, Bukša, 

Daume, 2016). Šī metode tiks izmantota empīriskajā pētījumā par dvīņu individualitāti 

zīmējumos. 
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A. Špona uzskata, ka demokrātiskas sabiedrības mērķis ir “atzīt cilvēku kā augstāko 

vērtību un nodrošināt ikvienam cilvēciskā potenciāla pašrealizēšanos” (Špona, 2006, 9). Šī 

mērķa sasniegšanai nepieciešama humāna audzināšana. Ja cilvēku atzīst par augstāko vērtību, 

viņa pienākumus un tiesības uz darbu un izglītību, uz brīvību un laimi, viņa spēju un 

individualitātes attīstību, vienlaikus ir nepieciešama humāna izglītības un audzināšanas sistēma 

valstī, kas ir sarežģīta un notiek lēnāk par ekonomiskās un politiskās sistēmas pārkārtošanos.  

Tā kā, analizējot jēdzienu personība un individualitāte sakarību, L. Sobčika (Собчик, 

2003) pauž viedokli, ka individualitāte ir personības augstākais līmenis, personības jēdziena 

skaidrojumam šajā pētījumā tika aplūkotas dažādu zinātnieku personības attīstības teorijas. 

Secinājumi 

Katrai individualitātei (arī dvīņa) attīstība ir atšķirīga. Individualitāte konkrētā cilvēka 

psiholoģiskajam veidolam piedod savdabību un noteiktu stilu. Individualitāti raksturo 

temperaments un darbības procesā veidojušās individuāli personīgās īpašības. Katrs dvīnis 

atšķirīgi uztver informāciju un savu attieksmi parāda uzvedībā. Dvīnim individualitāte izpaužas 

tikai viņam raksturīgās iezīmēs un atšķir viņu no otra dvīņa ar pārmantoto un iegūto personības 

īpašību veselumu. Tas prasa pētīt personības un individualitātes sakarību.  

1. 2. 2. Personības un individualitātes sakarība 

 Analizējot personības attīstības teorijas, Ā. Karpova ir konkretizējusi, ka psihologu 

formulējumos bieži sastopams ir uzskats, ka personības veidošanos ietekmē apkārtējo cilvēku 

reakcija uz viņa uzvedību (Karpova, 1998, 12). Viņa definē personību kā sociālu būtni: 

personība ir cilvēks, kas stājies noteiktās sociālajās attiecībās, apzinās šīs attiecības un kā 

aktīvas darbības subjekts spēj pārveidot pasauli un atbildēt par pārveidošanas rezultātiem 

(Karpova, 1998, 13). Šim pētījumam svarīga ir konkrētas vides ietekme uz personības 

veidošanos. 

Pētījumam nozīmīgs ir arī  Ā. Karpovas personības raksturojums: personība ir visu 

indivīda īpašību sintēze unikālā struktūrā. To nosaka un maina spēja adaptēties dinamiskajai 

videi; personība ir psihi integrējoša instance (kodols), tā nodrošina iekšējo un ārējo 

viengabalainību (Karpova, 1998, 14). Ā. Karpova atzīst, ka psihologu definīcijas nesniedz 

izsmeļošu priekšstatu par personību, bet katrā no tām ir akcentēta kāda komponente. Vairāku 

pieeju vienlaicīga izmantošana paplašina un padziļina personības izpratni.  

 A. Adlera skatījumā personība tiek raksturota kā normāls cilvēks (īpatnis, indivīds), kas 

dzīvo sabiedrībā un kura dzīvesdarbība ir tā iekārtota, ka sabiedrība gūst no viņa darba zināmu 
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labumu (ieguldījumu). Ar apstākļiem atbilstīgu enerģiju un drosmi cilvēks stājas pretī tām 

problēmām un grūtībām, ko sastop savā ceļā (psihopātiem šo īpašības nav novērotas) (Адлер, 

2000). Personības veidošanās procesā sabiedrībai ir nozīmīga loma: tā ietekmē gan personības 

tapšanu, gan iespēju pašai sevi realizēt. 

Ē. Fromms personību skaidro kā “iedzimto un iegūto psihisko īpašību kopumu 

(veselumu), kurš raksturo indivīdu un skaidro to unikālu”. Attīstot ģenētiski pārmantotus 

dotumus, personībai ir iespējams veidot un izkopt savu unikalitāti. Viņš uzskata, ka iedzimtās 

īpašības (temperaments, ķermeņa uzbūves ietekmētās psihiskās īpašības, spējas, talants) nav 

vērtējamas no ētikas viedokļa. Personisko pārdzīvojumu rezultātā iegūtās personības īpašības 

liecina par indivīda sasniegto līmeni mākslā dzīvot cilvēku vidū, un tās iespējams vērtēt no ētikas 

viedokļa (Фромм, 1998, 71). Šo uzskatu ir pieņēmis arī V. Reņģe (Reņģe, 1999). Katram dvīnim 

ģimenē sev drošā un labvēlīgā vidē pozitīvu pārdzīvojumu rezultātā ir nepieciešams veidot 

atšķirīgu personību, kura veicinās individualitātes attīstību. 

H. Aizenks personību definē kā vairāk vai mazāk noturīgu (stabilu) personības īpašību, 

temperamenta, intelekta un ķermeņa konstitūcijas organizāciju, kura nosaka tās unikālo 

piemērošanos videi (Айзенк, 1993). Cilvēka personību raksturotāji ir viņa pārmantotais 

temperaments, attieksmes, spējas un griba. 

Karls Gustavs Jungs uzskatīja, ka personību pilnībā raksturot nevar, jo zemapziņa 

aprakstam nepadodas. K. Jungs secināja, ka personība ir augstākā dzīves izturīguma, 

individuālās būtības absolūtas pieņemšanas un maksimāli sekmīgas piemērošanās 

vispārnozīmīgajam (pie lielākas izvēles brīvības) rezultāts (Юнг, 1997, 191). Analizējot 

pētnieku atziņas, var secināt, ka liela nozīme ir piemērošanās spējām, mobilizējot iekšējo spēku 

un izturību. 

G. Olporta skatījumā “personība ir dinamiska organizācija individuālās psihofiziskās 

sistēmas ietvaros, kura nosaka viņai raksturīgo uzvedību un domāšanu” (Олпорт, 2002). 

 M. Pļaveniece, D. Skuškovnika atzīmē, ka psiholoģijā par personību visbiežāk tiek 

uzskatīts jebkurš cilvēks, kurš apzināti vada savu darbību, kontrolē savu rīcību. Autores akceptē, 

ka cilvēka personības veidošanās ir saistīta ar viņa apziņas attīstību, ar pašapziņas veidošanos, ar 

cilvēka Es rašanos. Viņas uzsver, ka Es koncepcija ir relatīvi pastāvīga, vairāk vai mazāk 

apzināta priekšstatu sistēma par sevi, savām attiecībām ar citiem cilvēkiem un dažādiem dzīves 

aspektiem un vērtībām. Šo priekšstatu sistēmu cilvēks pārdzīvo kā neatkārtojamu veselumu 

(Pļaveniece, Skuškovnika, 2002, 22). To ir akcentējis arī J. Raipulis (Raipulis, 1979). Dvīņiem, 
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sevišķi MZ, ir sarežģīti nodalīt sevi no otra dvīņa, tādēļ var rasties grūtības tam, lai sevi uztvertu 

un izprastu kā atsevišķu veselumu ar savu Es, ar savām unikālām personības īpašībām.  

A. Petrovskis uzskata, ka personības psiholoģiskā bagātība saglabājas nosacīti nemainīga 

visā dzīves laikā, neskatoties uz kādu personības īpašību vai vērtību orientācijas maiņu noteiktos 

dzīves periodos (Петровский, 1992). Ir svarīgi audzināt dvīņus par atšķirīgām personībām, lai 

katrs no viņiem spētu attīstīt savu individualitāti. 

V. Tugarinovs pie personības raksturojošām iezīmēm kopā ar saprātu, atbildību, brīvību, 

pašcieņu ietver arī individualitāti, pie kam individuālais tiek interpretēts kā neatkārtojamais, 

raksturīgs tikai konkrētajai personībai. Kā pašu būtiskāko individualitātei V. Tugarinovs nosaka 

tās virzību. Viņš uzskata, ka individualitāte kļūst par sabiedrības vērtību tikai tad, ja tā darbojas 

sabiedrības labklājības progresam (Тугаринов, 1965). Dvīņa brīvai un atbildīgai personībai ir 

iespēja attīstīt savu individualitāti. Tas tiks ņemts vērā, veicot empīrisko pētījumu. 

A. Petrovskis uzskata, ka cilvēka personību raksturo tās attiecību sistēma noteikta tās 

dzīves laikā, atrodoties sabiedrībā. Aktīva personība objektīvās pasaules atspoguļošanas procesā 

darbojas kā veselums, tās objektīvā izziņa attīstās kopā ar pārdzīvojumu (Петровский, 1964, 

21). 8. tabulā ir sakārtotas nozīmīgas psihologu atziņas par personību un tās raksturojumu. 

8. tabula. Personības formulējums zinātnieku teorijās 

V. Fridrihs 
(Фридрих, 1985) 

Cilvēka attīstība par konkrētu personību, viņa iedzimto spēju atklāšana notiek 
darbībā konkrētā vidē. Sabiedrība veido cilvēcīgu personību, kurai jābūt izkoptai 
un izglītotai vārda plašākajā nozīmē. 

H. Aizenks 
(Айзенк, 1993) 

Personība ir vairāk vai mazāk noturīgu (stabilu) personas rakstura, temperamenta, 
intelekta un ķermeņa konstitūcijas organizāciju, kura nosaka tās unikālo 
piemērošanos videi. 

Ē. Fromms 
(Фромм, 1998) 

Personība ir iedzimto un iegūto psihisko īpašību kopums (veselumu), kurš 
raksturo indivīdu un padara to unikālu.  

Dz. Meikšāne 
I. Plotnieks (1998) 

Cilvēka īpašības (apziņa, pārliecība, zināšanas, mērķi, intereses, profesionālās 
spējas utt.) neiedzimst, bet veidojas, cilvēkam attīstoties kā sociālai būtnei, ko 
determinē vēsturiski konkrētā sabiedrība, kurā attiecīgais indivīds dzīvo. 

A.Ļeontjevs 
(Леонтьев, 2000) 

Personība ir tāds cilvēcisks veidojums, kuru nevar nodalīt ne no viņa dzīves 
darbības, ne no cilvēka apziņas un vajadzībām. Cilvēka apziņa, viņa vajadzības, 
personība veidojas sabiedriskajās attiecībās, kurās cilvēks sava darbībā ir 
iesaistījies. 

G. Olports 
(Олпорт, 2002) 

Personība ir dinamiska organizācija individuālās psihofiziskās sistēmas ietvaros, 
kas nosaka viņai raksturīgo uzvedību un domāšanu. 

M. Pļaveniece 
D. Skuškovnika 
(2002) 

Psiholoģijā par personību visbiežāk tiek uzskatīts jebkurš cilvēks, kas spēj apzināti 
vadīt savu darbību, kontrolēt savu rīcību.  

L. Sobčika 
(Собчик, 2003) 

Personība, tas ir visai ietilpīgs jēdziens, kurš pilnībā ietver sevī cilvēka 
psiholoģisko un sociālo aktivitāti viņa neatkārtojamajā individualitātē.  

B. Anaņjevs 
(Ананьев, 
1989/2016) 

Personība ir visu cilvēcisko īpašību struktūras “virsotne”. 

Individualitātes jēdziens (Ананьев, 2016) (tāpat kā personības jēdziens) pieder pie 

cilvēciskās realitātes garīgajiem mēriem. Tajā pašā laikā personība un individualitāte - tie ir divi 

cilvēka esamības veidi, divi dažādi viņa definējumi. Šo jēdzienu nesakritība izpaužas daļēji 
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tāpēc, ka personības un individualitātes tapšanā eksistē divi atsķirīgi procesi. Personības 

tapšanas process ir cilvēka socializācija, kura laikā notiek viņa dzimtas, sabiedriskās būtības 

apgūšana, un tā notiek konkrētos vēsturiskos apstākļos. Izveidojusies personība ir subjekts ar 

brīvu, patstāvīgu un atbildīgu uzvedību sociālajā kopienā. Personību raksturo apzīmējumi: 

spēcīga, enerģiska, neatkarīga, tādējādi uzsverot personības redzamo darbību sabiedrībā. 

Personības tapšana par individualitāti saistīta ar indivīda sabiedrībā izstrādāto sociālo 

funkciju un lomu atzīšanu, sociālo normu un uzvedības likumu, prasmes veidot attiecības ar 

citiem cilvēkiem apgūšanu. Tapšana par individualitāti ir subjektīvās realitātes individualizācijas 

process. Individualizācija ir pašnoteikšanās un personības norobežošanās, tās atšķirības no 

sabiedrības, unikalitātes un neatkārtojamības veidošana. Individualitāti raksturo apzīmējumi: 

spilgta, neatkārtojama, radoša, uzsverot patstāvības būtību. 

B. Anaņjevs uzsver, ka, ja personība ir visu cilvēcisko īpašību struktūras “virsotne”, tad 

individualitāte ir personības un darbības subjekta “dziļums” (Ананьев, 2016). 

No analizētā satura tika izveidota 9. tabula, kurā ir aplūkojams personības un 

individualitātes sakarību vienojošās un atšķirīgās iezīmes. Tas ir svarīgi pētījumam. 

9. tabula. Personības un individualitātes vienojošais un atšķirības (autores veidots) 

Cilvēciskās realitātes garīgais mērs 

Personība Individualitāte 

Tapšanas process 

Sabiedrībā izstrādāto sociālo funkciju un 

lomu atzīšana 

Subjektīvās īstenības individualizācijas 

process 

Raksturojošie apzīmējumi 

Spēcīga, enerģiska, neatkarīga (uzsver 

personības redzamo darbību sabiedrībā) 

Spilgta, neatkārtojama, radoša (uzsver 

patstāvības būtību) 

B. Anaņjevs uzskata, ka individualitātes jēdziens norāda uz to, ka cilvēks no visa 

daudzveidīgā sociālo lomu un funkciju kopuma, sakaru un attiecību kopuma izdala savu 

personīgo, veidojot tās par absolūti vērtīgu sava īstā Es saturu (Ананьев, 2016). Dvīņu 

individualitātes veidošanās procesā svarīga ir vecāku attieksme audzināšanā. Ir nepieciešama 

pietiekama un nedalīta uzmanība un individuāla pieeja katram dvīnim.  

N. Avdejeva, S. Meščerjakova, V. Ražņikovs ir novērojuši, ka vecāku ierobežotas vai 

nepietiekamas uzmanības gadījumā bērnu vajadzību apmierināšanā ģimenē var rasties problēma. 

Dvīņu uzvedību ietekmē vecāku izturēšanās pret viņiem audzināšanas procesā. Gadījumos, kad 

vecāki izturas pret dvīņiem kā pret vienu veselumu, vēlāk dvīņiem var būt problēmas ar 
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patstāvības veidošanos un sava paštēla, iekšējā Es formulēšanu. Tādējādi ir ieteicams respektēt 

individualitāti, lai dvīņi pieņemtu otra sabiedrību, kurā veidojas paliekoša uzticības saikne. 

Līdzīgi ka tad, kad dvīņiem tiek piešķirta ierobežota vai nepietiekama uzmanība no vecāku 

puses, viens no dvīņiem ieņem dominējošo lomu, bet otrs ir pasīvs vai padevīgs (Авдеева, 

Мещерякова, Ражников, 1996). Individualitātes audzināšanā ģimenē nepieciešams dot 

vingrinājumus patstāvības veidošanai abiem dvīņiem: gan aktīvajam, gan pasīvajam. 

Vingrinājumu pamatā ir brīvas izvēles iespēja visās darbības jomās. 

 I. Zimņajai  ir pētījums par personības attīstību mūža garumā, tās veidošanos noteiktā 

laikā un sabiedrībā kā noteikta laikmeta laikabiedram. Viņa uzsver, ka cilvēka personības 

attīstības process, kurā notiek indivīda socializācija, ir iespējams tikai noteiktos apstākļos 

ģimenes lokā, noteiktos apgabala vai valsts sociāli politiskos un ekonomiskajos apstākļos un 

savas tautas nacionālo tradīciju un etniskās kultūras apstākļos (Зимняя, 2006). Dvīņa 

individualitātes audzināšanas pirmsākumi norit ģimenē, kad vecāki audzināšanas procesā veido 

katra bērna attieksmi pret savas tautas kultūru un tradīcijām. 

Dz. Meikšānes, I. Plotnieka skatījumā cilvēks ir gan bioloģiska, gan sociāla būtne, kurā 

apvienojas iedzimtais, ģenētiski ieprogrammētais un laika gaitā apgūtais. Nozīmīgākās cilvēka 

īpašības (apziņa, pārliecība, zināšanas, mērķi, intereses, profesionālās spējas) nepārmantojas, bet 

veidojas, cilvēkam attīstoties kā sociālai būtnei vēsturiski konkrētā sabiedrībā (Meikšāne, 

Plotnieks, 1998, 52). 

M. Montesori uzskata, ka jebkura vecuma bērna attīstībai ir svarīga individuālā darbība. 

Pēc viņas domām cilvēks paša spēkiem, izpildot dzīves ērtībai un vajadzībām nepieciešamos 

darbus, pārvar grūtības, tādējādi vairojot savas spējas un pilnveidojoties kā personība, būdams 

stiprs savā brīvībā un patstāvībā. Dabisks bērna attīstības process apvieno sevī praktiskas 

darbības pieredzes uzkrājumu un apkārtējā vidē iegūtus patstāvīgus atklājumus (Монтессори, 

2006, 56, 91). Svarīgi, lai dvīņi katrs veidotu sevi individuāli; savu vajadzību apmierināšanai 

darbojoties, uzkrātu personīgo pieredzi, uz kuras pamata balstās un atklājas jaunas atziņas sev 

pašam, un dvīnis patstāvīgi meklēs iespējas pašrealizācijai. Tādēļ nepieciešams viņiem dot brīvu 

izvēli sevis pilnveidošanai. 

Dz. Meikšāne, I. Plotnieks uzsver, ka cilvēka individualitāte veidojas nepārtrauktā paša 

psihisko īpašību, stāvokļu un norišu mijiedarbības procesā, uzkrājot un pārstrādājot sevī 

apkārtējās vides sniegto informāciju. Šajā sarežģītajā procesā paplašinās indivīda apziņa, 

nostiprinās viņa eksistencei un attīstībai svarīgais. Kā īpaša iekšēja atklāsme sevis apzināšanās 
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(pašapziņas veidošanās) procesā veidojas cilvēka identitātes izjūta, kuras izkoptības pakāpe ir 

atkarīga no indivīda pieredzes bagātības un apziņas attīstības līmeņa. Dz. Meikšāne, I. Plotnieks 

uzskata, ka vispārīgā nozīmē jēdziena “identitāte” lietojums daudzējādā ziņā saskan ar jēgu, ko 

citi psihologi iekļauj jēdziena Es dažādās tā formās. Veiksmīgāk sevis apzināšanās noris, ja 

pastāv atbilstība starp indivīda priekšstatu par sevi un to, kā viņu uztver un ko no viņa gaida 

apkārtējie (Meikšāne, Plotnieks, 1998, 52). Rezumējot analizēto, tika konstatēts, ka personības 

identitāte veidojas uz cilvēka pašpieredzes, tā ir indivīda pašapzināšanās, pašnoteikšanās un 

paštapšanas rezultāts. Personība ir cilvēks, kas darbībā ir attīstījis savas specifiskas īpašības un 

apzinīgi piedalās konkrētas sabiedrības dzīves uzlabošanā. Personības raksturīgas īpašības ir 

mērķtiecība, empātija, atbildība, darbīgums. Individualitātes raksturīgas īpašības ir radošums, 

tālredzība, pašapzinīgums, kritiska attieksme pret sevi. 

Pētījumā ir analizēti individualitāti raksturojoši komponenti: temperaments, personības 

īpašības, no kurām svarīga ir griba un spējas. H. Gardners akcentē, ka 21. gs. cilvēkam ir 

svarīgas piecas prāta spējas:  

1) spēja disciplinēt sevi (tas aptver domu, ka informācijas nodošanai citiem cilvēkiem un 

nākamajām paaudzēm nepieciešams veids, kā pēc iespējas precīzāk to izdarīt, lai nezaudētu tās 

jēgpilno nozīmi, atrodoties zināšanu laikmetā, zināšanas ir vienīgā lieta, kas turpmāk saglabāsies 

kā vērtība); 

2) spēja sintezēt informāciju (mūsdienu sabiedrībā cilvēki ir pārmākti ar informācijas 

gūzmu, un ir nepieciešama prasme no visa lielā klāsta atrast un paņemt sev vajadzīgo); 

3) spēja radoši darboties (personība un temperaments ir vismaz tikpat svarīgi kā 

kognitīvās spējas);  

4) spēja cieņpilni izturēties (par nepieciešamību ieviest cieņu pasaulē, starp karojošām 

pusēm mēģinot panākt savstarpēju izpratni, kas var ietvert piedošanu); 

5) spēja būt ētiskam (ietver sevī pienākumu un atbildību par sevi un citiem, rezultāts tiek 

sasniegts sadarbībā) (Gardner, 2008). 

Par temperamentu ir atšķirīgi pretēji viedokļi. J. Raipulis to uzskata par vienu no tām 

psihiskajām īpašībām, kuru nosaka iedzimtība. Pēc viņa domām temperaments saglabājas 

nemainīgs visu mūžu un tāpēc ietekmē visus psiholoģiskos procesus. Temperaments nosaka 

ierosināmību un izjūtu spēku, uztveres spilgtumu, spēju koncentrēt uzmanību. Temperaments, 

būdams iedzimtības nosacīts, ir maz atkarīgs no vides iedarbības, tomēr tā ārējās izpausmes var 

pārveidot. Mainoties vienām temperamenta izpausmēm, citas nemainās. Kā piemērs tiek minēts 
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flegmātiķis, kurš var kļūt sabiedrisks, tomēr nemainīgs var palikt viņa izziņas procesu ātrums. 

“Flegmatiķim vieglāk nekā holēriķim ir ieaudzināt izturību, taktiskumu, uzmanību” (Raipulis, 

1979, 82). Pēc J. Raipuļa domām temperaments nosaka arī personības īpašību parādīšanās 

formas, reaģēšanas un darbības veidus, tādēļ vēlams attīstīt prasmi cilvēka darbības veidu un 

stilu pieskaņot temperamentam, izvēlēties tam atbilstošu profesiju. Tātad dvīnim vēlams vadīties 

no savām spējām, temperamenta un personības īpašībām, kuras pēc iepriekš minētajām atziņām 

ir atšķirīgas katram cilvēkam. 

G. Olports uzskata, ka temperaments nav nemainīgs. Dzīves laikā temperaments var 

mainīties (kaut kādās robežās) medicīniskas, ķirurģiskas un diētiskas iejaukšanās ietekmē, kā arī 

izglītošanās un dzīves pieredzes gaitā. Tas nozīmē, ka temperaments var mainīties līdz ar 

personības attīstību, tomēr cilvēkam, jau piedzimstot, dabas dotās spējas nosaka konstitucionālie 

(saistīti ar cilvēka ķermeņa uzbūvi), ķīmiskie, metaboliskie (atkarīgs no cilvēka organisma 

vielmaiņas), neironu līmeņi. Izmaiņas iespējamas, taču tās nav neierobežotas. Dabas dotais 

temperaments, kas nepaliek nemainīgs, lielā mērā nosaka un ietekmē personības attīstību 

(Олпорт, 2002, 241). 

S. Rubinšteins uzsver, ka temperaments un personības īpašības ir atšķirīgi un tajā pašā 

laikā savstarpēji cieši saistīti. Pēc S. Rubinšteina domām cilvēka temperaments vispirms 

izpaužas viņa iespaidojamībā, ko raksturo spēks un izturība, ar kādu cilvēks reaģē uz iespaidiem. 

Iespaidojamība vienmēr ir individuāli atšķirīga afektīva jūtība cilvēkiem ar dažādu 

temperamentu, tā būtiski saistīta ar emocionālo sfēru un izpaužas emocionālās reakcijās uz 

iespaidiem spēkā, ātrumā un noturībā. Temperaments parādās emocionālajā uzbudināmībā, tas ir, 

emocionālā uzbudinājuma spēkā, ātrumā, kurā uzbudinājums pārņem personību, un noturībā, ar 

kuru tas saglabājas. Temperaments raksturo psihiskās darbības dinamiku. Iespaidi, kurus gūst 

cilvēks, parasti rodas, iedarbojoties jūtīgiem kairinātājiem no parādībām, priekšmetiem, 

personām, kuriem ir noteikta objektīva nozīme un kuri veido cilvēka attieksmi pret sevi, ko 

nosaka viņa gaume, pieķeršanās, pārliecība, personības īpašības, pasaules redzējums. 

Iespaidojamība tiek noteikta un pārveidojas vajadzībās, interesēs, gaumē, nosliecēs, it visās 

cilvēka attieksmēs pret apkārtējiem un cilvēka personības attīstības laikā. S. Rubinšteins uzskata, 

ka personības īpašību veidošanās procesā temperamenta īpašības (nervu sistēmas darbība: 

atkarībā no spēka, līdzsvarotības, kustīguma) pāriet personības īpašībās (atvērtība vai 

noslēgšanās sevī, pašaizsardzība, kreativitāte, uzticēšanās, neuzticība, riska uzņemšanās, 
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precizitāte, kārtības mīlestība, uzticamība, atbildības izjūta), bet to ietekmē personības attīstība 

(Рубинштейн, 1957). 

A. Vorobjovs atšķirīgi no G. Olporta uzskata, ka cilvēks savu temperamenta tipu izmainīt 

nevar, jo to nosaka iedzimtās nervu sistēmas īpatnības, tomēr daudzos darbības veidos cilvēkam 

izveidojas individuālais darbības stils, ko A. Vorobjovs nosauc par savdabīgu temperamenta 

adaptāciju atbilstoši konkrētām darbības prasībām un vajadzībām (Vorobjovs, 1998). Dvīnim 

temperaments ir svarīgs individualitātes komponents, jo tas ietekmē viņa attiecības ar citiem 

cilvēkiem un psiholoģisko saderību sadarbojoties. 

Cilvēka nervu darbību ir pētījis I. Pavlovs 1927. gadā. Viņa izveidotie nervu darbības tipi 

izmantoti tālākajos zinātniskajos pētījumos. Arī šim pētījumam tie ir nozīmīgi, jo katrs dvīnis ir 

atšķirīgs. Temperamenta tipu raksturojums (10. tabula) tiks izmantots, nosakot atšķirību dvīņu 

pāros.  

10. tabula. Temperamenta tipu raksturojums (Vorobjovs, 1998) 

Temperamenta    

tips 

Nervu sistēmas īpašības Augstākās nervu 

darbības tips Spēks Līdzsvarotība Kustīgums 

Sangvīniskais spēcīgs līdzsvarots kustīgs dzīvs 

Holēriskais spēcīgs nelīdzsvarots kustīgs nevaldāms 

Flegmatiskais spēcīgs līdzsvarots inerts mierīgs 

Melanholiskais vājš nelīdzsvarots inerts vājš 

V. Renģe akcentē, ka svarīgi ir tas, ka temperaments nosaka ne tik daudz to, ko cilvēks 

dara, bet kā viņš to dara. Temperamenta atkarība no centrālās nervu sistēmas īpašībām norāda uz 

to, ka temperaments ir bioloģiski nosacīts un ka katrs piedzimst ar noteiktu temperamenta tipu un 

savu mūžu nodzīvo ar to temperamentu, ar kuru ir piedzimis. Viņa skatījumā temperamentu 

nevar mainīt, bet temperaments ietekmē katra cilvēka pasaules un lietu uztveri. Temperaments ir 

personības īpašību bioloģiskais pamats (Reņģe, 1999, 13). Pētījumam par dvīņiem svarīgas ir 

analizētās atziņas par temperamentu. 

B. Teplovs uzskata, ka temperamentam ir divi komponenti: aktivitāte un emocionalitāte. 

Uzvedības aktivitāte raksturo enerģiskuma, straujuma, ātruma līmeni vai, tieši otrādi, lēnīgumu 

un inertumu. Emocionalitāte raksturo emocionālo procesu ritumu (pozitīvs vai negatīvs) un 

modalitāti (prieks, bēdas, bailes, bēdas u. c.). Viņš uzsver, ka cilvēkam piemīt viena 

temperamenta iezīmes kopā ar dažām cita temperamenta iezīmēm, un vienam un tam pašam 

cilvēkam attieksmē pret dažādām dzīves un darbības jomām var izpausties dažādu temperamentu 

iezīmes. B. Teplovs uzsver, ka temperaments nenosaka cilvēka spējas un apdāvinātību (Теплов, 
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1985). Katram dvīnim var būt spējas neatkarīgi no tā, kāds ir viņa temperamenta tips, jo 

apdāvinātība iespējama jebkuram temperamenta tipam. 

B. Teplovs izdala atklātās temperamenta īpašības: plašums vai sašaurinājums, 

saspringums organisma mijdarbībā ar vidi, pārslēgšanās vieglums no vienas darbības veida uz 

citu, darbības programmas izpildes ātrums, emocijas, ja darbības rezultāts neatbilst iecerētajam 

(Теплов, 1985). Šo īpašību grupu viņš ir attiecinājis temperamentu raksturojošajai emocionālai 

un gribas sfērai.  

Temperamenta raksturojums zinātnieku teorijās ir redzams 11. tabulā. 

11. tabula. Temperamenta formulējums zinātnieku teorijās  

B. Teplovs 

(Теплов,1985) 

Temperaments ir cilvēkam raksturīgais psihisko īpatnību kopums, kas 

saistīts ar emocionālo uzbudināmību, t. i., jūtu rašanās ātrumu no vienas 

puses un to stiprumu no otras puses. 

S. Rubinšteins 

(Рубинштейн, 

1957) 

Temperaments ir indivīda psihiskās darbības dinamiskais raksturojums. 

H. Aizenks 

(Айзенк, 1993) 

Cilvēka temperamentu nosaka divi rādītāji: 1) introversija un ekstraversija, 

2) emocionālā noturība jeb emocionālā līdzsvarotība. 

K. G. Jungs 

(Юнг, 1997) 

Cilvēks ģenētiski pārmanto temperamentu un ir introverts vai ekstraverts. 

G. Olports 

(Олпорт, 2002) 

Temperaments, līdzīgi intelektam un ķermeņa miesasbūvei, veido 

personību. 

G. Roth (2013) Personības struktūrā veģetatīvi - afektīvas uzvedības līmenis, zemākais 

limbiskais līmenis ir ģenētisks un veido cilvēka temperamentu. 

Savu koncepciju par personības struktūru un temperamenta vietu tajā ir izveidojis G. 

Rots (Roth, 2013). Personības struktūrai viņš izdala un nosauc 4 līmeņus: Pirmais ir Veģetatīvi - 

afektīvas uzvedības līmenis. To G. Rots uzskata par zemāko limbisko līmeni, kurš pārsvarā ir 

ģenētisks, to iespaido pirmsdzemdību periods, un tas veido cilvēka temperamentu. Šis līmenis 

ietver tādas personības īpašības kā atvērtība vai noslēgšanās sevī, pašaizsardzība, radošums, 

uzticēšanās, neuzticība, riska uzņemšanās, precizitāte, kārtības mīlestība, uzticamība, atbildības 

izjūta. Pēc G. Rota uzskatiem šīs personības īpašības ilgstošā laika posmā var pilnveidot, 

iegūstot pašpieredzi audzināšanas procesā. Otrais Paša neapzinātais līmenis ir zemapziņas 

emocionālais stāvoklis. Tādas emociju izpausmes kā bailes, prieks, laime, nicinājums, riebums, 

ziņkārība, cerības, vilšanās, gaidas šajā līmenī ir saistītas ar individuālām dzīves situācijām. Ar 

jēdzienu Amigdala G. Rots norāda vietu cilvēka smadzenēs, kas ir atbildīga par neapzinātu 

emocionālu komunikatīvu signālu (skatiens, mīmika, žesti, ķermeņa stāja) uztveri un jau esošās 

primārās pieredzes savienošanos. Otrais līmenis kopā ar pirmo (temperamentu) veido personības 

kodolu. Personības kodols veidojas pirmajos dzīves gados un pilnveidojas pusaudža vecumā un 
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pieaugušā vecumā visas dzīves garumā no iegūtiem spilgtiem emocionāliem iespaidiem. Trešais 

līmenis ir Individuālais sociālais Es, cilvēks apzinās sevi kā emocionāli sociālu būtni ar šādām 

personības īpašībām: peļņa un panākumi, slava, atzinība, draudzība, mīlestība, sociālā tuvība, 

vēlme palīdzēt, morāle, ētika. Arī šīs personības īpašības ir nepieciešams veidot bērnībā 

personīgā mērķa sasniegšanai. Ceturtais līmenis, nosaukts par Kognitīvi komunikatīvo Es, kura 

cilvēks sasniedzis spēju apzināti plānot savu rīcību, spēju izskaidrot pasauli, izvērtēt savu rīcību. 

Cilvēks mācās, kā uzvesties, lai sasniegtu nosprausto mērķi (Roth, 2013). Katram dvīnim 

atšķirīgais temperaments noteic atšķirīgu individualitātes attīstību. Tomēr MZ dvīņiem ir 

iespējams viens temperamenta tips, kas apstiprinājās T. Zabaras, V. Koževņikovas, A. Hrenovas 

veiktajā pētījumā.   

Ar mērķi pētīt vides ietekmi uz pārmantoto pazīmju izpausmi un individuālo īpašību 

izdalīšanu dvīņiem T. Zabara, V. Koževņikova, A. Hrenova (Забара, Кожевникова, Хренова, 

2016) Volgogradas vidusskolā veiktajā dvīņu pētījumā izmantoja Aizenka testu. Ar šī testa 

palīdzību tika noteikti temperamentu tipi 5 dvīņu pāriem. To var skatīt 12. tabulā. 

12. tabula. Dvīņu pāru personības temperamenta tips (pēc T. Zabaras, V. Koževņikovas, 

A. Hrenovas, 2016, 32)  

Dvīņi 1. dvīņu pāris (MZ) 

Temperamenta tips Holēriski sangvīniskais 

Dvīņi 2. dvīņu pāris (DZ) 

Temperamenta tips Sangvīniķis Flegmatiķis 

Dvīņi 3.   dvīņu pāris (pretēja dzimuma) 

Temperamenta tips Sangvīniski flegmatiskais Sangvīniķis 

Dvīņi 4. dvīņu pāris (pretēja dzimuma) 

Temperamenta tips Holēriski sangvīniskais Flegmatiski melanholiskais 

Dvīņi 5. dvīņu pāris (pretēja dzimuma) 

Temperamenta tips Melanholiķis Melanholiski holēriskais 

Var konstatēt, ka T. Zabaras, V. Koževņikovas, A. Hrenovas (Забара, Кожевникова, 

Хренова, 2016) veiktajā pētījumā monozigotiskām dvīnēm (1. pāris) vides ietekme nav 

veidojusi atšķirīgas individuālās īpašības. T. Zabaras, V. Koževņikovas, A. Hrenovas pētījumā 

piedalījās 5 dvīņu pāri. Temperantu tips ir atšķirīgs visiem dvīņiem pārī, izņemot 1. pārī abām 

meitenēm, kuras, kā pētījuma rezultāti apstiprināja, ir monozigotiskās dvīnes, ir viens 

temperamenta tips (holēriski sangvīniskais). Dizigotiskām dvīnēm 2. pārī temperamentu tips ir 

atšķirīgs (sangvīniķis un flegmatiķis). Pretēja dzimuma dvīņiem 3. (sangvīniski flegmatiskais un 

sangvīniķis) un 5. pārī (melanholiķis un melanholiski holēriskais) temperamentu tips ir nosacīti 
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līdzīgām iezīmēm, bet pretēja dzimuma dvīņiem 4. pārī temperamentu tips ir atšķirīgs (holēriski 

sangvīniskais un flegmatiski melanholiskais).  

Audzināšanas ietekmi uz individualitāti raksturojošu personības īpašību veidošanos, 

skaidro S. Rubinšteins. Par cilvēka personības īpašībām viņš uzskata tās būtiskās cilvēkam  

raksturīgās īpašības, kas nosaka viņa darbības veidu. Personības īpašības ir tās būtiskās cilvēka 

pazīmes, kuras pēc noteiktas loģikas un ar iekšēju pēctecību veido kādu vienu uzvedības līniju ar 

raksturīgu rīcību, kas izslēdz pretēju rīcību kā pretrunīgu un nesavienojamu. Taču jebkura 

noteiktība vienmēr ir noteiktība attieksmē pret kaut ko konkrētu. Personības īpašību noteiktība 

cilvēkam var veidoties attiecībā pret to, kas viņam nav vienaldzīgs: pasaulē, dzīvē, no kā ir 

atkarīgi viņa uzvedības motīvi, darbības mērķi un uzdevumi (Рубинштейн, 1957). Savas 

personības īpašības dvīņi pauž ar savu attieksmi pret citiem cilvēkiem, veido ar viņiem 

savstarpējas attiecības. Attieksmju veidošanā dvīņiem sevišķi svarīga ir audzināšana.  

A. Vorobjovs atzīmē, ka jau 13. - 17. gs. bija visdažādākie novirzieni cilvēka personības 

īpašību izzināšanai: fiziognomika, kas mēģināja izzināt cilvēka personības īpašības pēc sejas 

uzbūves, frenoloģija - pēc „punu” un uzkalniņu lieluma un izvietojuma uz cilvēka galvaskausa, 

grafoloģija - pēc rokraksta, hiromantija - pēc rokas līnijām, astroloģija - pēc zvaigžņu stāvokļa 

dzimšanas brīdī. Objektīvie faktori, kas pēc zinātnieku domām ietekmē personības īpašības, ir 

audzināšana un apstākļi ģimenē, kurā cilvēks audzis. A. Vorobjovs uzskata, ka personības 

īpašības ietekmē audzināšana un pašaudzināšana, tāpēc personības īpašībām ir izteikta sociāla 

daba. To veidošanos ietekmē dabiskie, fizioloģiskie faktori. Personības īpašības ir saistītas ar 

temperamenta iezīmēm, kas var gan stimulēt, gan arī bremzēt to veidošanos. A. Vorobjovs 

uzsver, ka cilvēkam ir nepieciešama mērķtiecīga darbība, kas sekmētu personības attīstību. Tās 

secība ir šāda: 1) situācijas novērtējums; 2) mērķis; 3) mērķa sasniegšanas programma. 

Personības īpašības ir svarīgi ietekmēt pašam: 1) nepieciešams apgūt zināšanas par attieksmēm 

pret sevi, citiem cilvēkiem, darbu un lietam; 2) vingrināties veidot pozitīvas emocijas saskarsmē 

ar cilvēkiem; 3) izkopt derīgus paradumus un pārliecību (Vorobjovs, 1998). Dvīņi aug un attīstās 

ģimenē vienādos apstākļos, tomēr katram no viņiem var būt atšķirīgs temperaments, katrs pats 

veido atšķirīgas personības īpašības, savu attieksmi pret sevi un citiem cilvēkiem. Attieksme pret 

sabiedrību un lietām dvīnim izpaužas viņa uzvedībā. Dvīņiem personības īpašību veidošanai 

nepieciešams iegūt jaunas zināšanas, veidot savu vērtību sistēmu un ar vingrinājumu palīdzību 

veidot prasmi regulēt savu uzvedību.  
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Par bērna personības īpašībām var runāt tad, kad viņam jau ir izveidojušās savas vērtības 

un atbildība par savu rīcību. Svarīgi ir tas, ka personības īpašības pamatā bērnam ir jau 5 - 6 

gadu vecumā. Akcentējot to, ka, cilvēks pilnībā savas personības īpašības mainīt nevar, V. 

Reņģe iesaka domāt par to, kas pašam sevī patīk, kas labvēlīgi ietekmē attiecības ar citiem 

cilvēkiem, un nostiprināt šīs personības īpašības. Vēl personības īpašības no temperamenta 

atšķiras ar to, ka tās ir daudz elastīgākas un nodrošina cilvēka spēju adaptēties noteiktos 

apstākļos un situācijās (Reņģe, 2000, 33). Abi psihologi uzskata, ka audzināšana ietekmē 

temperamenta izpausmes, audzināšana ir tā, ar kuras palīdzību ģimene un sabiedrība kopējiem 

spēkiem no mazotnes atbalstīs humānu individualitāti.  

Šim pētījumam vērtīgas atziņas atrodamas jau 20. gs. 30-tajos gados. J. A. Students 

uzsvēra tādu personības īpašību nozīmību kā taisnīgums un patiesīgums, darba mīlestība, 

neatlaidība un izturība, drošsirdība un varonība, savas nācijas mīlestība, pašvērtības apziņa, 

līdzcietība, līdzjūtība un pašaizliedzība. Audzinot cilvēku par personību, ir svarīgi veicināt viņā 

patiesīgumu un taisnīgumu, jo tad cilvēks pārvarēs daudzas negatīvas īpašības (Students, 1998, 

189). Atziņu par temperamenta (spēks, līdzsvarotība, kustīgums)  un individualitātes (spilgtums, 

neatkārtojamība, radošums) īpašību saistību ir aktualizējis V. Zelmenis, uzsverot, ka 

temperamenta īpašības galvenokārt atklājas individualitātes īpašību ārējā izpausmē (Zelmenis, 

2000). Dvīņu individualitātes sekmēšanā katram dvīnim ir svarīga tāda personības īpašība kā 

griba, tā rosinās mērķtiecīgu darbību pašpieredzes bagātināšanā, brīvu izvēli, patstāvību un 

atbildību.  

Nozīmīga mūsdienās ir A. Bodaļeva atziņa, ka cilvēkam ir svarīgi attīstīt sevī tādu 

personības īpašību kā prasmi sadarboties ar citiem. Ir nepieciešams atrast optimālo saziņas 

veidu, kas cilvēkam veicinātu pozitīva noskaņojuma rašanos un labvēlīgas attieksmes pret 

apkārtējiem veidošanos. Šādas prasmes apgūšanas pamatā nepieciešams izprast otru cilvēku, 

viņa vērtību orientāciju, kas izpaužas viņa ideālos, vajadzības, intereses un zināšanas par šī 

cilvēka priekšstatu pašam par sevi. Viņš uzskata, ka cilvēka intelekts ietver sevī to dažādu 

iezīmju konkrēto apkopojumu, kurš atkarīgs no saziņas ar citiem cilvēkiem, kuras laikā 

apkārtējie izvirza noteiktas prasības viņa uzmanībai, iztēlei, atmiņai, domāšanai un nosaka 

uzdevumus veikšanai. Sazinoties apkārtējie ar savu attieksmi ietekmē cilvēka personības 

emocionālo attīstību, jo, vērojot un vērtējot viņa attieksmi pret darbu un citiem cilvēkiem, izraisa 

viņā pārdzīvojumus (Бодалев, 1995).  
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Dvīņu individualitātes attīstības veicināšanai ir nepieciešams dot viņiem iespēju saziņai 

ar citiem cilvēkiem, katram dvīnim radīt apstākļus komunikācijai un sadarbībai ar bērniem no 

citām ģimenēm, lai viņš varētu patstāvīgi vērtēt savu un citu darbību, uzkrāt savu pieredzi. Dažu 

autoru personības īpašību raksturojums ir 13. tabulā. 

13. tabula. Personības īpašību formulējums zinātnieku teorijās 

S. Rubinšteins 

(Рубинштейн, 

1989) 

Personības īpašības veidojas subjekta kā personības attīstības procesā, 

aktīvi iesaistoties daudzveidīgās sabiedriskās attiecībās.  

V. Zelmenis 

(1991) 

Personības īpašības ir noturīgu un savstarpējā mijiedarbībā saistītu 

personības iezīmju kopums, kas pauž cilvēka attieksmi pret dabu, 

sabiedrību, darbu, vērtībām un pašam pret sevi. 

G. Olports 

(Олпорт, 2002) 

Personības īpašības ir attiecināmas uz personības vērtējumu un saglabā to 

sākotnējo iezīmju unikālitāti. 

No pedagogu, psihologu teorētiskajām atziņām var secināt, ka dvīņu individualitātes 

personības īpašības veidojas un izpaužas attieksmē pret sevi, pret darbu, pret sabiedrību. 

Svarīgs individualitāti raksturojošs komponents ir cilvēka spējas. Tās veidojas no 

dotībām. V. Zelmenis uzsver, ka dotību kvalitāte var būt atšķirīga un par spējām tās kļūst tikai 

labvēlīgos apstākļos, jo tam nepieciešami ilgstoši vingrinājumi. Viņš uzskata, ka spējas ļauj 

cilvēkam sasniegt talanta līmeni, sistemātiski un neatlaidīgi vingrinoties. Ieguldītā darba un spēju 

rezultāts ir iegūtās prasmes (Zelmenis, 2000). Neatlaidīgi vingrinoties, katrs dvīnis var attīstīt 

spējas no sev esošām dotībām, tomēr tam nepieciešama griba.  

Dotības ir tikai viens no spēju rašanās nosacījumiem, kā uzsver A. Līduma. Viņa, 

analizējot A. Bodaļeva, A. Zaporožeca atziņas, ir secinājusi, ka no dotībām ir atkarīgs, cik viegli 

un kādā tempā cilvēks attīsta dažāda veida spējas (Līduma, 2015, 29). 

Bērna spēju attīstība pēc N. Leitesa uzskata ir atkarīga ne tikai no prāta dotībām, bet arī 

no viņa personības; radošā piepūle, neatlaidība meklējumos ir atkarīga no personības īpašībām, 

no gribas. Viņš konstatējis, ka daudzi bērni ar ātru garīgu kāpinājumu tiecas pēc patstāvības 

nodarbībās, ir neatlaidīgi rezultāta sasniegšanā, tomēr ne vienmēr prāta spēju un personības 

īpašību mijiedarbība attīstās vēlamajā virzienā, jo reizēm intelekta līmeņa pārākums bērnam agrā 

vecumā ne reti veido ieradumu jauno apgūt bez piepūles, kas izveido nesagatavotību grūtību 

pārvarēšanai, darbaspēju trūkumus. N. Leitess uzsver, ka bērniem, kuri apsteiguši savu vecumu, 

intelekta attīstīšanā ir svarīgi veidot viņu vērtību orientāciju, neaizmirstot par krīzes periodiem, 

kas ir salīdzinoši īss laiks pārejai no viena attīstības posma uz otru. Svarīgi ņemt vērā, ka savu 

attīstības posmu apsteiguša bērna prāta spēju attīstībā mijiedarbībā vienoti ir individuālais un 

attīstības posma, intelektuālais un personīgais (Лейтес, 1996). Dvīņa spēju attīstībai 
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nepieciešama piepūle. Ja viens no dvīņiem ir apsteidzis savu attīstības posmu, viņam var 

veidoties paradums jauno apgūt bez piepūles. Tādā gadījumā turpmāk viņš var būt nesagatavots 

grūtību pārvarēšanai. Vecākiem ir nepieciešams dot šim bērnam viņa spējām atbilstošus papildus 

vingrinājumus.  

A. N. Ļeontjevs uzskata, ka spējas veidojas darbībā. Psihologi spējas iedala divās grupās: 

vispārīgajās un speciālajās. Vispārīgās spējas izpaužas dažādu darbības veidu apguves un 

izpildes procesā. Speciālās spējas izpaužas tikai atsevišķos darbības veidos. Speciālajām spējām 

var būt tik daudz izpausmes veidu, cik ir cilvēka darbības veidu, un tās izpaužas konkrētā 

profesionālā darbībā (Леонтьев, 1983, Выготский, 1997, Šteinberga, 2013, Līduma, 2015 ).  

Dvīņa individualitāti raksturo viņa spējas veikt vingrinājumus. Psiholoģijā nozīmīgas ir 

divas pieejas spēju skaidrojumā. Pirmās pieejas pamatā ir Ļ. Vigotska (Выготский, 1997) 

izstrādātā teorija par spēju izpausmi pārejā no bērna „aktuālās attīstības zonas” (skolēns darbojas 

patstāvīgi) uz „tuvākās attīstības zonu” (skolēns darbojas ar pieaugušā atbalstu). Spēju atšķirība 

izpaužas skolēna personīgi nozīmīgas darbības ātruma un viegluma pakāpē. Šajā pieejā spējas 

raksturo skolēna darbības temps un kvalitāte. Tas arī ir svarīgi pētījumam par dvīņu 

individualitāti. Otras pieejas pamatā ir psihologu izstrādāti testveida uzdevumi spēju mērīšanai 

dažāda vecuma grupām. 

Psihologu atziņu pētījumi rāda, ka cilvēka spējas tiek definētas un skaidrotas atšķirīgi 

(skat. 14. tabulu). Darbības izpildes gaitā spējās notiek kvalitatīvas un kvantitatīvas izmaiņas, ko 

veicina konkrētas darbības operācijas veikšana. Sākumskolā vingrinājumi veicina spēju 

pilnveidi. 

14. tabula. Spēju skaidrojums zinātnieku teorijās 

B. Teplovs 

(Теплов, 1985) 

Spējas ir individuālpsiholoģiskās iezīmes, kas padara cilvēkus 

atšķirīgus vienu no otra un tieši attiecas uz kāda darbības veida vai 

vairāku darbības veidu sekmīgu izpildi. 

A. Petrovskis 

(Петровский, 

1992) 

Spējas ir tādas cilvēka psiholoģiskas iezīmes, no kurām ir atkarīga 

sekmīga zināšanu, prasmju, iemaņu apguve, bet pašas par sevi tās 

veido zināšanas, prasmes un iemaņas. 

A. Līduma 

(2015) 

Spējas ir sarežģīta, sintezēta personības īpašība, kas ietekmē cilvēka 

darbību. 

Spēju realizēšanai nepieciešama atbilstoša vide un mērķtiecīga audzināšana. Visas 

personības psihiskās īpašības nosaka gan sociālie apstākļi, gan iedzimtās anatomiski 

fizioloģiskās iezīmes, tādēļ cilvēkam ir svarīgi izpausties viņu aizraujošā jomā (Vorobjovs, 

1998). Dvīņu individualitātes sekmēšanai tas ir nozīmīgi; dvīņa spējas raksturo viņa personību 
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kopumā. No spējām ir atkarīgs, kādā kvalitātē dvīnis izpildīs darbu, cik augsti būs viņa 

panākumi.  

Psihologu pētījumos ir noskaidrots, ka 80 procentus talanta cilvēkam dod iedzimtība, 20 

procentus ir iespējas attīstīt sociālā vidē. Mūsdienu psiholoģijā pie spēju noteikšanas tiek ņemti 

vērā divi parametri: 1) darbības izpildes līmenis, ko ietekmē sociālā situācija un 2) informācijas 

uztveres ātrums un mācīšanās temps, kas ir psihodinamiska īpašība, ko nosaka iedzimtās dotības 

(Айзенк, 1992).  

A. Matjuškins uzskata, ka talantu nepieciešams veidot, radot cilvēkam labvēlīgus 

apstākļus tajā darbības jomā, kurā tas parādījies. Talantam raksturīgas iedzimtas un dzīves laikā 

apgūtas vērtības, kas nodrošina radošus panākumus (Матюшкин, 2006). Tādēļ dvīņu vecākiem  

un pedagogiem nepieciešams bērnus vērot un laikus pamanīt, kurā jomā katrs no viņiem var 

izpaust savu individualitāti. 

L. Starčeusa uzskata, ka apdāvinātību mākslā veido: 

1) veseluma izjūtas (pēc mākslinieku apraksta kā vārdiem neizskaidrojama topošā darba 

priekšnojauta un pats tā tapšanas process: kontūru sataustīšana un vēlme to izdarīt); 

2) nekonstantuma fenomens (spēja redzēt parādības visā to unikālo iezīmju un jēgpilno 

momentu bagātībā); 

3) ideamotorais fenomens (noteiktu priekšstatu pāreja darbībā). Viņa konstatējusi, ka 

apdāvinātības mākslā būtība ir ne tajā apstāklī, ka māksliniekam piemīt kādas citiem neesošas 

spējas, bet gan tas, kādā veidā viņš atklāj citiem cilvēcisko dotību izpausmju iespējas (Старчеус, 

1996).  

Spēju attīstīšanā svarīgs ir gan cilvēka iedzimtais potenciāls, gan vide, gan audzināšana ar 

mācīšanās paņēmieniem, kas tiek izmantoti darbības prasmju kā spēju darīt attīstīšanai. Spēju 

attīstību kā nebeidzamu spirālveida procesu, evolucionāru pēc sava rakstura, ar personības 

attīstības dažādu intensitāti uzsver A. Randoha (Randoha, 2015). Katrs dvīnis savas spējas 

attīstīs ar dažādu intensitāti, ir svarīgi to ievērot un dvīņus nesalīdzināt. 

A. Līdumas pētījumā aktualizēts, ka spējas ir vairāk vai mazāk specifisku īpašību kopums, 

kas nepieciešams kādu uzdevumu veikšanai, kas notiek tikai darbībā. Spēju attīstības 

priekšnosacījumi ir iedzimtas smadzeņu iezīmes, bērna savlaicīga darbība. Spēju attīstību 

ietekmē vide, audzināšanas saturs, metodes un formas, bērnu, vecāku un skolotāju sadarbības 

kvalitāte (Līduma, 2015, 29).  
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J. Iļjins (Ильин, 2012) ir analizējis teoriju par bērnu spēju atšķirību, ko ietekmē bērnu 

dzimums un zēnu un meiteņu atšķirīgās intereses.  

Svarīgas ir Z. Žukovska, M. Marnauzas atziņas par muzikālās darbības un verbālo spēju 

attīstības kopsakarībām. Viņi secināja, ka muzikālā darbība veicina bērna intelektuālo darbību un 

pozitīvi ietekmē verbālo spēju attīstību (Žukovskis, Marnauza, 2012). Izvērtējot analizēto, var 

uzskatāmi attēlot jēdzienu virzību: dotības - spējas - apdāvinātība - talants - ģēnijs.  

Griba ir personības īpašība, kas nepieciešama dvīnim individualitātes attīstīšanā. J. A. 

Students norādīja, ka ar gribas palīdzību dvīnis virza sevi individuālai darbībai sevis 

pilnveidošanā, savu dotību veidošanā par spējām. Viņš pauda pārliecību, ka, izvirzot mērķi, tiek 

veidota arī gribas neatlaidība un izturība tos piepildīt, reizē ar to sekmējot jaunus mērķus. Mērķi, 

gribas izturība un vēlēšanās sasniegt jaunus mērķus veido personību. Analizējot gribas procesa 

gaitu, sākot ar tā rašanos un beidzot ar darbības piepildīšanu, J. A. Students (Students, 1998, 

165) sadalīja to posmos. Gribas veidošanās redzama 6. attēlā. 

 

 

 

6. attēls. Gribas veidošanās procesa posmi (autores veidots pēc J. A. Studenta) 

Motīvi ir ikvienas apzinātas gribas pirmsakne (pirms iegribas jeb ierosmes). Motīvu 

salīdzināšana (jeb „cīņa”) ir to savstarpēja vērtēšana, vērtētājs - pats Es. Izvēle nozīmē sekošanu 

vienam motīvam, kas notiek pēc ilgākas vai ātrākas motīvu salīdzināšanas un novērtēšanas. 

Izvēlei seko lēmums - galīga izšķiršanās par labu vienam vai otram motīvam. Lēmumam seko 

darbība. J. A. Students lēmumu nosauca par prāta un atzinuma produktu. Darbību ietekmē griba, 

izturība un neatlaidība. Ar lēmumu sākas darbība, kurā izpaužas gribasspēks. Viņš uzskatīja, ka 

katrai personībai ir vēlēšanās. Jo lielāki cilvēka mērķi, jo lielāka un dzīvāka vēlēšanās, un reizē 

ar to spēcīgāka gribas neatlaidība šos mērķus sasniegt. Tas nozīmē, ka personības veidošanas 

pamatā ir mērķi, griba, izturība un vēlēšanās sasniegt jaunus mērķus (Students, 1998, 165 - 167). 

Dvīņu individualitātes audzināšanai/pašaudzināšanai ir svarīgi, lai katrs no bērniem patstāvīgi 

izvirzītu sev mērķi un ar gribas palīdzību to sasniegtu, kā rezultātā gūstot par to gandarījumu un 

vēlmi jauna mērķa izvirzīšanai. 

V. Zelmenis (Zelmenis, 2000) raksta, ka gribas veidošanas veicināšanā bērnu 

nepieciešams radināt izveidot dienas plānojumu un to ievērot. 

Motīvi (ierosinājumi 

jeb pirmiegribas) 

Motīvu „cīņa” jeb 

salīdzināšana 

 
Izvēle 

Lēmums 

un darbība 
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Cilvēks, tiecoties uz noteiktu mērķi, darbību attiecīgi pašregulē. Darbīga subjekta 

nospraustais mērķis realizējas kā darbības rezultāts. Pēc S. Rubinšteina domām specifiskās 

cilvēka darbības ir ar gribu saistītas šī vārda vistiešākajā nozīmē - tās visas ir apzinātas, 

mērķtiecīgas darbības, tās visas ir neatlaidīgas un konkrētā mērķa regulētas. Gribas pirmsākumi 

ietverti jau cilvēka vajadzībās kā sākuma ierosmēs uz darbību. S. Rubinšteins raksta, ka lēmuma 

pieņemšana var noritēt dažādi: 

1) lēmums apziņā neieņem noteiktu fāzi: gribas akts notiek bez īpaša lēmuma; 

2) lēmums nāk kā pilnīgs atrisinājums tam konfliktam, kurš izraisījis motīvu cīņu; 

3) lēmuma pieņemšanas brīdī katrs no motīviem saglabā savu spēku, pati no sevis 

neviena iespēja nepazūd, tad izdalās lēmums kā īpašs akts, kurš vienam mērķim 

pakļauj pārējos (stipri izteikta gribas spēka izpausme).  

S. Rubinšteins uzskata, ka griba kā personības īpašība pieder pie pašām būtiskākajām 

cilvēka īpašībām (Рубинштейн, 2000). Veiksmīgi sasniegts mērķis dvīnim dod emocionālu 

pārdzīvojumu, tādējādi stiprinot gribu un virzot jaunam mērķim. 

A. Vorobjovs (1998) uzskata, ka gribas īpašības stimulē uzvedību. Cilvēka apziņa 

nodrošina viņa spēju plānveidīgi un mērķtiecīgi darboties. Darbību cilvēks īsteno ar kustību un 

darbības aktu sistēmu, turklāt katra elementāra kustība un darbība ved uz darbības mērķi. Gribas 

struktūrai viņš izdala četras apakšstruktūras, tas redzams 7. attēlā. 

 

 

 

7. attēls. Gribas struktūra (autores veidots pēc A. Vorobjova) 

Ar gribu apveltīts dvīnis izdarīs patstāvīgu izvēli, izlēmīgi pārvarēs ārējus šķēršļus (laiks, 

telpa, cilvēku pretdarbība, lietu fiziskās īpašības) un iekšējus šķēršļus (attieksmes, nogurums). 

Iekšēju šķēršļu pārvarēšanā (motīvu cīņa) griba ir svarīga, jo dvīnim neatkarīgi no otra jāpieņem 

lēmums, un ir iespējams, ka pašam nepieciešams izdarīt izvēli starp divām vienlīdz svarīgām 

vēlmēm. Dvīnis iegūst patstāvību un prasmi būt atbildīgam. 

J. Iļjins uzsver, ka bieži rodas neatbilstība starp bērna mērķa sasniegšanu, ja tam 

nepieciešams ilgs laiks, un situatīvām interesēm, vēlmēm, vajadzībām, kuras mazina aktivitāti, 

tādēļ ir svarīgi zināt, kā stiprināt mērķtiecību. Centības un darbaspēju samazināšanos izraisa gan 

mērķa un situācijas nenoteiktība, gan tas, ka mērķis skolēnam un skolotājam nav saskaņots. Viņš 

akcentē nepieciešamību dažādot formas un metodes mācību nodarbību laikā un ievērot 

Mērķa 

apzināšanās un tā 

izvirzīšana 

Motīvu 

cīņa 

Lēmuma 

pieņemšana 

Lēmuma izpildes 

plānošana un 

realizēšana 
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pieejamības principu. Ja cilvēks apzinās savas vajadzības (intereses un pienākumu), atbildību par 

darbības procesu un rezultātu, tad viņam veidojas prasme mērķtiecīgi veicināt savu pašattīstību 

(Ильин, 2000, 198). Šī autora atziņas tika iestrādātas ieteikumos vecākiem. 15. tabulā ir redzams 

zinātnieku formulējums gribai. 

15. tabula. Gribas raksturojums zinātnieku teorijās 

J. A. Students (1998)  Griba ir apzinīga tieksme zināma mērķa sasniegšanai. 

S. Rubinšteins  

(Рубинштейн, 2000) 

Griba ir mērķtiecīga darbība, kas cilvēkam veidojas, darba procesā 

radot noteiktu produktu. 

Dz. Meikšāne (1998) Par gribu sauc psihisku procesu, kas izpaužas apzinātā un 

mērķtiecīgā cilvēka rīcībā un ir saistīts ar grūtību pārvarēšanu. 

A. Špona ( 2006) Griba ir apziņas daļa, tās darbīgais un regulējošais faktors. 

D. Vigule (2014) 
Griba ir cilvēka spēja apzināti un mērķtiecīgi regulēt savu rīcību, 

uzvedību un darbību izvirzītā mērķa sasniegšanai. 

Gribu A. Špona skaidro ar spēju apzināti regulēt darbības un psihiskos procesus, 

pakļaujot tos saviem apzinātiem lēmumiem, tāpat kā mērķtiecības, neatlaidības, noteiktības, 

izturētības, drosmes un citu īpašību izpausmes cilvēka rīcībā. Griba virza vai savalda cilvēka 

rīcību, organizē psihisko darbību, ko nosaka konkrēti uzdevumi un prasības (Špona, 2006, 34). 

Gribas galvenās funkcijas redzamas 16. tabulā. 

16. tabula. Gribas galvenās funkcijas pēc A. Šponas 

Gribas funkcijas 

Motīvu un 

mērķu 

izvēle 

Darbības pamudinājumu 

regulēšana nepietiekamas 

vai pārmērīgas 

motivācijas gadījumā 

Psihisko procesu 

organizācija sistēmā, 

kas adekvāta cilvēka 

veicamajai darbībai 

Fizisko un psihisko 

spēju mobilizācija, lai 

sasniegtu nosprausto 

mērķi 

Gribas attīstība ir saistīta ar: 1) motivāciju; 2) noturīgu pārliecību; 3) spēju sasprindzināt 

gribu īpašās darbības situācijās. Cilvēka darbība, īpaši pašaudzināšana, vienmēr prasa gribas 

piepūli. Pašaudzināšanā mērķa sasniegšana savas attīstības pilnveidošanā saistīta ar gribas 

piepūli un pašregulāciju. Gribas attīstība izpaužas prasmē vadīt sevi, un tās rezultāts ir noteikts 

gribas īpašību veidošanās līmenis (Špona, 2006, 35).  

J. Iļjins akcentē, ka personības individualitāte izpaužas esamībā, lai arī nav tās forma. 

Gan sociālās vides, gan iedzimtības ietekmi viņš pamato ar to, ka individualitātē izpaužas cilvēka 

personības īpašības, kuras viņš pats sevī ir izveidojis (Ильин, 2004). Pašaudzināšanas procesā 

katrs dvīnis pārmantoto temperamentu apzināti virza personības īpašību veidošanā un 

nostiprināšanā, spēju attīstīšanā. Tas nozīmē, ka svarīga ir paša bērna darbība savas 

individualitātes sekmēšanā. 
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No pētīto autoru atziņām tiek konstatēts, ka individualitāti raksturojošie komponenti ir 

savstarpēji saistīti. Audzināšana/pašaudzināšana ietekmē visu personības īpašību veidošanos un 

veicina stipras gribas veidošanos. Griba nepieciešama spēju attīstīšanā un audzināšana ir spēju 

attīstības sekmētāja.  

Secinājumi 

Šajā apakšnodaļā aplūkotie komponenti (temperaments, personības īpašības, spējas, 

griba) ir svarīgi individualitātes raksturotāji. Temperaments ir ģenētiski noteikts, ko dzīves laikā 

ir sarežģīti mainīt. Individualitātes komponentu (personības īpašības, griba, spējas, mērķtiecība) 

veidošanos sekmē dvīņa paša darbība. Audzināšanas paņēmienus nepieciešams izvēlēties 

atbilstoši dvīņa temperamentam, veidojot personības īpašības, kuras ir mainīgs individualitāti 

raksturojošs lielums. Audzināšanas ietekmē iedzimtais temperaments noteic personības īpašību 

veidošanos. Tādēļ nākamajā apakšnodaļā tiks analizētas dvīņu audzināšanas/pašaudzināšanas 

sakarības. Teorētiskajā analīzē iegūtās pedagogu, psihologu un filozofu atziņas par personību, 

individualitāti, temperamentu, personības īpašībām, attieksmi, spējām un gribu tiks iestrādātas 

modelī par dvīņu individualitātes audzinātību empīriskā pētījuma veikšanai. 

 

 

1. 3. Dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas būtība un 

struktūra 

1. 3. 1. Dvīņu situācijas fenomens 

Dvīņu dzīvošana pārī veido nosacījumus viņu savstarpējām attiecībām. Savstarpējās 

attiecībās izpaužas katra dvīņa iegūtā pašpieredze. Sevi apliecinot, veidojas tādas personības 

īpašības kā līdzjūtība, sapratne, draudzīgums, altruisms (nesavtīga gādība par citiem), 

izpalīdzība. Novērojumi rāda, ka ir iespējama pārlieka konkurence, greizsirdība vai pat agresija. 

Subjektīvo (dvīņu savstarpējās attiecības, vecāku attieksme) un objektīvo (mācīšanās vienā 

skolā, vienu pulciņu apmeklēšana) faktoru ietekmē veidojušās personības īpašības izpaužas 

dvīņu attieksmē vienam pret otru un ietekmē katra dvīņa personības individualitātes audzinātību. 

N. Segala (Segal, 2017), balstoties uz psihologu, biologu un pedagogu 21. gs. sākumā veiktajiem 

dvīņu pētījumiem (Grime, 2008; Enzlberger, 2000), ir akcentējusi dvīņu atšķirību. Viņa 

pievērsusi uzmanību dvīņa personībai, kuru raksturo viņa uzvedība, un dvīņu savstarpējām 

attiecībām. 

 Dvīņu psihisko attīstību īpaši ietekmē šādi faktori:  
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1) apkārtējo attieksme pret dvīņiem; 

2) dvīņu savstarpējās attiecības. 

Kanādas zinātnieki Kvebekā veica longitudinālo pētījumu (1995 - 2012), lai noskaidrotu 

gēnu un vides ietekmi uz dvīņu attīstību no agrīna vecuma līdz pusaudža gadiem. Pētījuma laikā 

tika dokumentētas dvīņu individuālās atšķirības, uzvedība, fizioloģiskās un psiholoģiskās 

attīstības procesi. Ir paredzēts veikt pētījumu, kad dvīņi būs sasnieguši 17 gadu vecumu, lai 

iegūto datubāzi varētu izmantot dažādos pētījumos (Boivin, Brendgen, Dionne, Dubois, Perusse, 

Robaey,...Vitaro, 2013). 

Dvīņu individualitātes attīstībai svarīga ir viņu attieksme vienam pret otru. Tā sekmē 

specifisku sevis apzināšanās veidošanos un rodas savstarpējā atkarība uz izveidojošos attiecību 

„līderis - vadāmais” fona. Dominēšanas (būt valdošajam, galvenajam, būt pārsvarā) fakts 

novērots gan MZ, gan DZ dvīņiem, taču DZ dvīņiem to novēro biežāk, tajā pašā laikā MZ 

dvīņiem biežāk novērojama dominēšanas maiņa (dvīņi kādā noteiktā laika periodā katrs var būt 

gan līderis, kad otrs ieņem vadāmā lomu, gan vadāmais, kad otrs ir līderis). Līdzšinējie pētījumi 

liecina, ka cilvēka spējas būt līderim 61 procents gadījumu ir pārmantotas ģenētiski (Равич - 

Щербо, 2000). Galvenie faktori, kas veicina dominēšanu vienam dvīnim pār otru, ir ne tikai 

katra dvīņa fizioloģiskie parametri (augums, dzimšanas svars, guļa prenatālā periodā), bet arī 

fiziskā vide un sekmes skolā. Pēc J. Sergijenko, viņa līdzautoru (Е. Рязанова, Г. Виленская, А. 

Дозорцева) pētījumiem lomu sadalījumu dvīņu pārī MZ dvīņiem nosaka sekmes skolā un 

fiziskais spēks, bet DZ dvīņiem tas ir 1) dzimšanas kārtas numurs (1. vai 2. dvīnis), 2) augums 

(piedzimstot), 3) svars (piedzimstot) (Сергиенко, 1996). Pretēja dzimuma dvīņiem, kuri arī ir 

DZ dvīņi, šī nosacītība nav tik izteikta. 

I. Smirnova ir konstatējusi, ka daudzos pāros lomu sadalījums „līderis - vadāmais” 

saderas ar pietiekami harmonisku katra dvīņa attīstību un nenomāc kādas principiāli svarīgas 

personības iezīmes, nerada vienpusīgu attīstību. Lomu sadalījums pārī būtiski ietekmē dvīņu 

personības attīstību. I. Smirnovas pētījumā akcentēts, ka šo sadalījumu rada nevis pašas par sevi 

agrīnās atšķirības, bet gan apkārtējo attieksme pret agrīnajām atšķirībām. Gadījumā, ja viens no 

dvīņiem ir ar lielāku svaru, vecāki var uzskatīt viņu par stiprāku un mierīgāku, otru ar vieglāku 

svaru kā vārgāku, kaprīzāku, infantilu (Смирнова, 2010). Dvīņu savdabīgās savstarpējās 

attiecības var radīt maldīgu priekšstatu apkārtējiem (vienaudžiem, vecākiem, skolotājiem u. c.) 

par dvīņu pozīciju, un tas var ierobežot dvīņu spēju izpausties un kļūt patstāvīgiem. 
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E. Sergijenko, līdzautori (Г. Виленская, А. Дозорцева, Т. Рязанова) uzsver, ka 

neatkarīgi no dvīņu zigotitātes (MZ vai DZ), attiecībās ar vecākiem katram dvīnim ir savs 

individuālais stils, tādēļ vecākiem ir svarīgi iejusties un izprast katra bērna individualitātes 

izpausmes (Сергиенко, Виленская, Дозорцева, Рязанова, 2002). Vecākiem nepieciešams 

ievērot katra dvīņa individuālās vēlmes un vajadzības, neraugoties, vai viņi audzina MZ, DZ vai 

pretēja dzimuma dvīņus. 

N. Avdejeva, S. Meščerjakova un V. Ražņikovs ir novērojuši, ka tajos dvīņu attiecību 

modeļos, kad viens no dvīņiem dominē, pārī spēlēdams aktīvā lomu, bet otrs pakļaujas, piekāpjas 

un izpilda cita vēlmes, tad aktīvākajam bērnam tiek veicinātas despotiskas personības iezīmes. 

Tā pakļāvīgais dvīnis aug pasīvs, kautrīgs un par sevi nepārliecināts (Авдеева, Мещерякова, 

Ражников, 1996). Vecāku uzdevums ir rosināt iespējamo lomu maiņu dvīņu pārī, tādējādi 

veicinot katra dvīņa patstāvības un atbildības veidošanos. 

I. Ravičes - Ščerbo (Равич - Щербо, 2000), R. Zazzo (1960), I. Smirnovas (Смирнова, 

2010) pētījumos secināts, ka dvīņu ārējā līdzība un identiskie gēni rada gan specifisku līdzību, 

gan atšķirību, veido dvīņu situāciju, savdabīgu mikrokosmu, kura darbības rezultātā var notikt kā 

attīstības konverģence (pakāpeniska pazīmju tuvināšanās), tā attīstības diverģence (aizvien 

lielāku savstarpēju atšķirību rašanās). Dvīņu situācija ietekmē dvīņu psiholoģisko (psihisko un 

sociālo) attīstību pēc dzemdībām. Tā ir viens no svarīgākajiem determinējošiem faktoriem dvīņu 

personības emocionālajā, kognitīvajā un sociālajā attīstībā. Dvīņu situācija A. Lurijas, F. 

Judoviča pētījumā tiek dēvēta par „savdabīgu formu dzīvei pārī” (Лурия, Юдович, 1956). Katra 

bērna individualitātes attīstību kavē tas, ka dvīņi sevi izjūt drīzāk kā piederīgu pārim nevis kā 

atsevišķu personību. Praksē ir grūti izvairīties no sacensības dvīņu starpā, taču, ja vecāki mudina 

un atbalsta katram dvīnim daudzveidīgas intereses, tad konkurence būs mazāka, jo dvīņi 

darbosies atšķirīgās jomās.  

Vecāku ietekmes nozīmi uzsver Dz. Meikšāne atzīstot, ka ģimenē nepieciešama 

individuāla pieeja katram bērnam, nodrošinot daudzveidīgus vingrinājumus (Meikšāne, 1998). 

Individuāli veicamie uzdevumi katram dvīnim mazinās konkurenci viņu starpā. 

Pēc I. Ravičes - Ščerbo domām dvīņu savstarpējā konkurence var izraisīt problēmu, kuru 

viņa apzīmē ar terminu “greizsirdība”. Vairums viņas aptaujāto pāru nesacentās, lai iegūtu kādu 

lietu, bet gan lai pierādītu sev un pārējiem, ka ir iespēja izvēlēties tādu pašu lietu, kādu izvēlas 

otras dvīnis. Greizsirdība un aizvainojums lielākā mērā ir raksturīgi pretēja dzimuma (DZ) dvīņu 

pāriem. Tajā pašā laikā visi dvīņi, augot kopā no dzimšanas, mācās piekāpties un pielāgoties 
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otram, jo, ņemot vērā, ka MZ ģenētiski ir vienādi (monozigotiskie, radušies daloties apaugļotai 

olšūnai, arī vizuāli ir vienādi), katrā dvīnī notiek iekšēja cīņa par savu vietu pārī. Šis iemesls var 

izraisīt agresiju vienam pret otru, jo dvīņi aktīvi pauž savas emocijas. Noslēdzoties pārī un esot 

cieši saistīti, dvīņi mēdz būt komunikabli ar citiem. Noslēgtība pāra iekšienē vairāk ietekmē 

nevis dvīņu komunicēšanas spējas, bet gan parāda to, ka dvīņi nevēlas kādu ielaist savā diādē 

(abu bērnu savienība) (Равич - Щербо, 2000). Tādēļ nepieciešams izmantot jebkuru iespēju 

dvīņu darbībai atsevišķi, veicināt kontaktēšanos ar citiem bērniem, jaunas draudzības 

veidošanos, mazinot dvīņu atkarību vienam no otra. Ģenētiski vienādi ir tikai MZ dvīņi. DZ 

dvīņiem ir 50 procenti kopīgo gēnu kā jebkuriem vienu vecāku brāļiem un māsām ģimenē. 

Tomēr, neraugoties uz zigotitāti, problēmas rodas divu vienāda vecuma bērnu uzvedībā to 

nepārtrauktās līdzās dzīvošanas dēļ. 

Tā N. Zirjanova un S. Pjankova uzsver, ka abi dvīņi vienmēr ir kopā, tāpēc, mātes 

uzmanību pilnībā iegūt nespējot, katrs no viņiem mazāk vēlas šo uzmanību, ja blakus ir otrs 

dvīnis. Tas nav tikai tāpēc, ka dvīņi viens otram nodrošina drošības un komforta izjūtu, bet arī 

tāpēc, ka bērns apzinās, ka māte neveltī otram vairāk uzmanību kā viņam. Līdzīga greizsirdības 

izjūta pret māti var rasties arī atsevišķi dzimušiem bērniem - brāļiem un māsām, taču dvīņu 

ģimenēs greizsirdība parādās agrāk un izpaužas jūtamāk. Parasti gan dvīņi cenšas izvairīties no 

greizsirdību provocējošām situācijām. Tādēļ reizēm dvīņi mēdz tuvināties vienam no vecākiem. 

Cits veids, kā izvairīties no greizsirdības, ir prasīt tādas pašas rotaļlietas un vecāku uzmanību, 

kas ir otram dvīnim. Vecākiem nepieciešams palīdzēt katram bērnam atrast savu Es, tādēļ vēlams 

izturēties pret dvīņiem tā, lai viņi apjaustu savu vienreizīgumu, apzinātos savu atšķirību no brāļa 

vai māsas. Pretējā gadījumā pastāv iespēja, dvīņiem pieaugot, tā arī nekļūt par neatkarīgām 

personībām (Зырянова, Пьянкова, 1997). Ja dvīnim vecāki velta individuālu uzmanību, uzteic 

labi veiktu darbu, ir lielākas iespējas katram dvīnim apjaust sevi kā neatkarīgu personību. 

N. Noble, L. Bredlija, Dž. Parrs, L. Daiemers (Noble, Bradley, Parr, Duemer, 2017) par 

dvīņu identitātes attīstību vienprātīgi atzīst, ka padziļināta izpratne var palīdzēt vecākiem un 

konsultantiem darboties, lai veicinātu dvīņu ģimenes labklājību. Ir nepieciešams identificēt dvīņu 

vajadzības. Dvīņiem ir unikāla pieredze augt kopā ar otru; dvīņu pētnieki uzskata, ka dvīņu 

attīstība ir sarežģītāka nekā atsevišķi dzimuša cilvēka attīstība. Viņi secinājuši, ka, izprotot dvīņu 

kopā dzīvošanu, ir iespējams palīdzēt ne tikai dvīņu un viņu ģimenēm, bet arī tām ģimenēm, 

kurās aug bērni ar minimālu gadu starpību. Dvīņu attiecības ar vecākiem ietekmēs dvīņu 

savstarpējās attiecības. Pastāvīgas uzmanības un salīdzinājumu dēļ, ko dvīņi saņem no 
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sabiedrības skolā un ģimenes locekļiem mājās, viņi sociālajā situācijā jūtas savādāk nekā 

atsevišķi dzimušie. Identitātes attīstība ir jebkuras bērna attīstības pamatelements. Jo īpaši 

identiskiem dvīņiem var būt grūtības attīstīt savu identitāti, ja vecāki izturas pret viņiem kā 

vienību. Vecāki, uzsverot individualitāti, atzīstot reālās atšķirības starp dvīņiem un respektējot 

dvīņu saiti, veicina katra dvīņa  identitātes attīstību. N. Noble, L. Bredlija, Dž. Parrs, L. 

Daiemers atzīst, ka, lai attīstītu katra identitāti, dvīņiem būtu nepieciešams pārvarēt viņus 

vienojošo saiti, izmantot konkurences priekšrocību, kas rosinātu virzīties uz sasniegumiem un 

būt empātiskiem. Sabiedrības pozitīva attieksme pret dvīņiem palīdzēs viņiem izprast, kā var 

pastāvēt kopības un atšķirtības līdzsvars (Noble, Bradley, Parr, Duemer, 2017). 

S. Malihs, A. Siburina (Малых, Сибурина, 2008) pēc veikto pētījumu datiem, ir 

izveidojuši 3 dvīņu uzvedības tipus (skat. 17. tabulu). 

17. tabula. Dvīņu uzvedības tipu raksturojums pēc S. Maliha, A. Siburinas 

Galējie individuālisti Normas robežās 

atkarīgie 

Cieši saistītie 

1) katrs dvīnis sazinās ar 

saviem draugiem, nav kopīgu 

draugu; 

2) rotaļājas pārsvarā vienatnē; 

3) ja viens no dvīņiem ir guvis 

panākumus, otrs pārstāj 

sazināties ar viņu; 

4) uzvedībā pieļauj galējības 

(labais un sliktais dvīnis); 

5) starp dvīņiem ir neveselīga 

konkurence; 

6) izturas pret otru dvīni ar 

naidu; 

7) atsakās no vienāda apģērba; 

8) cenšas vadīt otru dvīni. 

1) dvīņiem ir gan 

kopīgi, gan katram 

savi draugi; 

2) viņi jūtas labi gan 

kopā, gan atsevišķi; 

3) atbalsta viens 

otru; 

4) attīstās kā  

personības ar savu 

identitāti; 

5) dvīnis gan var 

piekrist otra dvīņa 

interesēm, gan 

katram var būt savas 

intereses. 

1) dvīņi nevēlas uzturēties 

atsevišķi, laiku galvenokārt 

pavada tikai kopā; 

2) atsaucas uz otra dvīņa vai uz 

vispārināto bieži lietoto 

(piemēram, “dvīnīši”) uzrunu; 

3) lieto dvīņu autonomo valodu 

(kriptofāzija); 

4) sekmes mācībās cenšas 

saskaņot ar otru dvīni, elastīgi 

paātrinot vai palēninot savu 

tempu; 

5) viņiem ir maz personīgo 

draugu vai to nav vispār; 

6) ģērbjas un uzvedas vienādi. 

 Analizējot S. Maliha, A. Siburinas izveidotos dvīņu uzvedības tipus no individualitātes 

attīstības viedokļa, tika konstatēts, ka galējiem individuālistiem pozitīva ir tikai individuāla 

apģērba izvēle; neveselīga konkurence, neiecietīga izturēšanas pret otru dvīni un cenšanās viņu 

sev pakļaut nesekmēs individualitātes audzināšanu. Cieši saistītajiem visas uzskaitītās pazīmes 

norāda uz nespēju veidot savu individualitāti. Normas robežās atkarīgajiem dvīņiem 

pašaudzināšanas procesā, esot ar kopīgiem un paša draugiem, kuram ir savas intereses un kurš 

respektē otru, jūtoties labi gan kopā, gan atsevišķi un otru atbalstot, ir lielākas iespējas sekmīgi 

attīstīt savu individualitāti. 
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N. Zirjanova, S. Pjankova akcentē, ka dvīņu vienība var palēnināt dvīņu personības 

attīstību, jo vēlme identificēt sevi ar dvīņu partneri (abpusēja identifikācija) ietekmē pašapziņas 

veidošanos un apgrūtina dvīņu individualizācijas procesu. Lai veidotos par personību, katram 

dvīnim svarīga ir Es sistēma. “Pašapziņa” nozīmē subjekta darbību, kas virzīta, lai apzinātos 

savus pārdzīvojumus un rīcību. Šādu apzināšanos dvīnis nostiprina, vingrinoties sevi novērtēt. 

Līdz 3 gadu vecumam bērnā pašvērtējums veidojas pieaugušā attieksmes ietekmē. 

Individualizācijā svarīgi ir apzināties sevi kā subjektu. Dvīņu abpusējās identifikācijas vēlme ir 

cēlonis tam, ka viņu pašapziņas veidošanās process būtiski atšķiras no atsevišķi dzimušo 

pašapziņas veidošanās procesa. Dvīņu personības attīstība, paša identitātes veidošana ar tai 

raksturīgu sevis atdalīšanu no citiem, sava ķermeņa pārvaldīšana daudzkārt atkarīga no 

savstarpējam attiecībām dvīņu pārī, no tā, kā viņi uztver sevi un viens otru (Зырянова, 

Пьянкова, 1993).  

Dvīņiem ir sarežģīti nodalīt sevi no otra, jo to ietekmē pastāvīgā kopā būšana un 

komunicēšana, kurai nereti nav nepieciešama verbāla saziņa, tas var kavēt viena vai abu dvīņu 

bērnu runas attīstību. Zinātnieku veikto pētījumu (Лурия, Юдович, 1956; Кочубей, Семенов, 

1985; Равич - Щербо, 2000; Чернов, 2003; Markus, Bukša, Daume, 2016) dati rāda, ka dvīņiem 

biežāk nepieciešama logopēda un neirologa palīdzība. Ņemot vērā, ka dvīņiem ir tendence 

noslēgties pāra iekšienē no apkārtējās pasaules, veiktajos pētījumos V. Semenovs, B. Kočubejs 

par runas attīstības aizkavēšanās cēloni uzsver savdabīgo dzīvi pārī, kad nav objektīvas 

nepieciešamības runas attīstībai kā galvenajam saziņas līdzeklim, jo dvīņi saprot viens otru ar 

mīmikas un žestu palīdzību (Кочубей, Семенов, 1985; Чернов, 2003). A. Lurija 20. gs. vidū 

uzsver, ka MZ dvīņiem runas aizkavēšanās nav dabas defekts, bet noslēgšanās pārī, ko rada 

dvīņu situācija (Лурия, Юдович, 1956; Равич - Щербо, 2000). Tas apstiprinās arī vēlākos 

pētījumos 20. gs. beigās. Turpmākā attīstībā runas aizkavēšanās var izraisīt psihiskās darbības 

atpalicību - lēns vārdu krājuma papildinājums ir cēlonis nesabiedriskumam, bailēm, tieksmei 

ierauties sevī. Runas attīstība notiek pakāpeniski, tādēļ ir svarīgi pieaugušajiem par to rūpēties 

laikus.  

B. Kočubejs, V. Semenovs pamatojas uz R. Zazzo (1960) pētījumiem, kuros dvīņiem reti 

ir novērojama egocentriskā (iekšējā) runa un izpaliek monologs. Tā kā egocentrisms (sevis 

uzskatīšana par ikviena domu un rīcības centrālo objektu) ir svarīgs posms bērna loģiskās 

domāšanas attīstībā, tiek kavēta ne tikai dvīņu izziņas attīstība, bet aizkavējas arī sociālā attīstība 

(Кочубей, Семенов,1985). Autonomā runa ir pārejas posms uz socializētu runu. Autonomās 
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runas saturs pēc tās nozīmes nesakrīt ar socializētas runas vārdiem, un tā saistīta ar bērna 

emocionālo stāvokli konkrētā situācijā. Svarīgi, ka dvīņu runu pavada emocionāla reakcija 

attiecībā uz noteiktu situāciju, bet saprotamu tikai viņiem vien. Tāda autonomās runas rašanās un 

attīstība, pēc V. Semenova, B. Kočubeja domām, saistīta ar galēju pašpietiekamību, dvīņu 

noslēgtību un to, ka vecāki maz sarunājas ar dvīņiem.  

Autonomo runu jeb kriptofāziju par bērna personības attīstību kavējošu parādību uzskata 

arī N. Avdējeva, S. Meščerjakova, V. Ražņikovs. Vecāku nepietiekamas uzmanības rezultātā 

dvīņi paliek divatā un noslēdzas pāra iekšienē. Viņi sāk runāt savā valodā, viegli sazinās ar žestu 

un mīmikas palīdzību, kas apkārtējiem ir nesaprotama. Tas apgrūtina pareizas valodas apguvi un 

sagādā grūtības mācībās skolā (Авдеева, Мещерякова, Ражников, 1996). Pareizas runas 

trūkums dvīņiem rada grūtības veikt precīzi un savlaicīgi skolas uzdevumus, tā vēl vairāk 

veicinot noslēgšanos pāra iekšienē un tikai savstarpēju sadarbību un sapratni.  

Č. Haijaši, H. Mikami, R. Nišihara, Č. Maeda, K. Haijakava (Hayashi, Mikami, 

Nishihara, Maeda, Hayakawa, 2013) pētīja saikni starp kriptofāziju, dvīņu savstarpējo ciešo saiti 

un viņu sociālajām prasmēm. Viņi konstatēja, ka to ietekmē tādi faktori kā vecākā brāļa vai 

māsas klātbūtne ģimenē, pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējums, zigotitāte un dzimums. Tā 

kā sociālās prasmes dvīnis apgūst komunicējot ar citiem cilvēkiem, kriptofāzijas dēļ ir 

aizkavēšanās gan runas attīstībā, gan sociālo kompetenču apguvē. Pētnieki uzsver dvīņu 

situācijas ietekmi uz runas attīstību un dvīņiem iesaka vairāk kontaktēties ar citiem bērniem, 

draugiem un skolotājiem. Viņu pētījums apstiprināja izvirzīto hipotēzi, ka dvīņiem kriptofāzijas 

gadījumā savstarpējās ciešās saites un noslēgšanās pāra iekšienē dēļ ir vājāk attīstītas sociālās 

kompetences, sevišķi, ja dvīņi ir pirmie bērni ģimenē. Pētījumā noskaidrojās, ka 47.9 procentos 

dvīņiem ir kriptofāzija, sevišķi MZ meitenēm. Pretēja dzimuma dvīņiem kriptofāzija ir bijusi 

daudz retāk un tā nav ietekmējusi sociālo prasmju apguvi. Vēl pētnieki secināja, ka nevis tie 

dvīņi, kuriem ir sava valoda, noslēdzas pārī, bet no pārī noslēgtiem dvīņiem veidojas 

kriptofāzija. Tādēļ svarīga ir sadarbība ar citiem. 

Laikus nepievēršot uzmanību situācijai, kad dvīņi izvairās runāt ar citiem un kavējas 

pareizā runa (dvīņi saprot viens otru, bet pārējie viņus neinteresē), viņiem ir iespējama garīgās 

attīstības atpalicība kopumā (Зырянова, Пьянкова, 1996). Arī T. Dumitrašku ir akcentējis, ka, ja 

dvīņi vairāk sadarbojas viens ar otru, bet nevis ar vecākiem vai citiem bērniem, viņiem var 

rasties atpalicība psihiskajā attīstībā (Думитрашку, 1991). Tādēļ vecākiem nepieciešams 

sistemātiski runāt ar katru atsevišķi, uzrunāt dvīņus vārdā, rosināt komunicēt ar citiem bērniem. 



54 

 

 

 

I. Smirnova uzskata, ka runas attīstības atpalicība ir cēlonis visu pārējo psihiskās darbības 

veidu atpalicībai, visam, kas atkarīgs no pilnvērtīgas socializētas runas apguves (Смирнова, 

2010). Lai novērstu psihiskās attīstības atpalicību, vecākiem pret saviem dvīņiem vēlams 

izturēties tā, lai veicinātu viņos neatkarīga Es apzināšanos, pievērstu uzmanību abu bērnu 

atšķirībām, uzrunātu katru dvīni vārdā. Tas nozīmē, ka ir svarīgi izturēties pret viņiem kā diviem 

atsevišķiem un dažādiem bērniem, nevis kā pret diviem vienādiem cilvēkiem. Ir ieteicams 

vecākiem iepazīt katru bērnu atsevišķi. Ikdienā dvīņiem vēlams katram atsevišķi būt gan kopā ar 

vecākiem, gan katram patstāvīgi sazināties ar citiem bērniem. 

N. Zirjanova, S. Pjankova bērna runas attīstības veicināšanas nolūkam uzsver 

individuālās pieejas nozīmi svētku reizēs, iesakot svinēt svētkus atsevišķi ar atsevišķām dāvanām 

un apsveikumiem (Зырянова, Пьянкова, 1997). Tādējādi dvīņiem tiktu rosinātas pozitīvas 

emocijas, veicināta bērna vēlme izteikt savas emocijas vārdos un just personīgo nozīmību. 

Arī Dž. Fridmana bērna runas attīstības sekmēšanā iesaka kādu brīdi pavadīt atsevišķi ar 

katru no dvīņiem (Fridman, 2010). Pavadot brīvo laiku sarunās kopā ar vienu no dvīņiem, tad ar 

otru, bērnam būs iespēja iesaistīties sarunā, jautāt un atbildēt uz jautājumiem. 

Pareizas runas attīstības sekmēšanai vecākiem nepieciešams pašiem runāt ar katru bērnu 

atsevišķi un ieteikt to darīt citiem cilvēkiem. Kriptofāzijas gadījumā vēlams paplašināt draugu 

loku. Ja ir iespējams, tad vecāki var ievietot bērnus atsevišķās vienaudžu grupās, lai tā rosinātu 

katra dvīņu bērna vajadzību pēc apkārtējo uzmanības un izpratnes. To darot, vēlams konsultēties 

ar pediatru un psihologu, jo ir iespējams, ka agra bērnu šķiršana dvīņiem var radīt nevēlamu 

ietekmi uz viņu tālāko attīstību. Ievērojot un veicinot bērnu atšķirību, ir būtiski rīkoties 

piesardzīgi, jo, kā iepriekš tika akcentēts (skatīt 51. lpp.), dvīņi pret partnera sekmēm un 

sasniegumiem mēdz izturēties greizsirdīgi un to slimīgi pārdzīvo. Dažreiz tas viņu attiecībās rada 

saasinātu sacensību un konkurenci, pat izraisa nepārvaramu konfliktu. Biežāk tas notiek 

pusaudža vecumā, kad dvīņi sāk attālināties viens no otra (Зырянова, Пьянкова, 1997). Būtu 

vēlams veicināt dvīņiem atšķirīgu izjūtu rašanos, vēlmi paust savu pozitīvo attieksmi apkārtējai 

sabiedrībai. 

Pētījumam nozīmīgs ir V. Fridriha uzskats par bērna runas un intelekta attīstības īpaši 

ciešo saistību (Friedrich, 1983), kur akcentēts, ka bērna intelektuālās un runas spējas dvīņiem var 

būt augstākā vai zemākā līmenī par runas vērtēšanas vidējo rādītāju. To ietekmē bērna attīstības 

temps (ātra vai lēna attīstība), kas var būt ģenētiski nosacīts. Tādēļ vecākiem ir svarīgi rūpēties 

par dvīņu intelekta attīstību, jo bērna runu un domāšanu būtiski ietekmē apkārtējās vides 
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apstākļi. Par intelektuālās attīstības svarīgiem veicinātājiem V. Fridrihs atzīmē: 1) noskaņu 

ģimenē, 2) vecāku audzināšanas stilu, 3) bērniem atbilstīgas prasības mājās un izglītības iestādē 

(Friedrich, 1983). Viņam pieejamie pētījumi liecina par dvīņu nelielu runas un intelektuālās 

sfēras attīstības aizkavēšanos salīdzinājumā ar atsevišķi dzimušajiem bērniem. Ja atsevišķi 

dzimušie bērni pirmos vārdus apmēram 70 procentos gadījumu izrunā viena gada vecumā, tad 

dvīņi pēc vecāku dotās informācijas pirmos vārdus ir izrunājuši vēlāk. Šim pētījumam nozīmīgi 

ir V. Fridriha dati par pirmo vārdu izrunāšanu, jo runas attīstība ir priekšnosacījums dvīņa tālākai 

psihiskai attīstībai. 

  18. tabula. Pirmo vārdu izrunāšana (procentos) (Friedrich, 1983) 

 Aptuveni 
1gads 

Līdz 1,5 
gadi 

Līdz 2 
gadi 

vēlāk Vecāki 
neatceras 

Visi dvīņi 
Tikai MZ 
Tikai DZ 
Zēni 
Meitenes 

38 
32 
43 
30 
45 

46 
53 
40 
49 
43 

10 
9 

11 
10 
10 

4 
4 
4 
7 
2 

2 
2 
2 
4 
0 

Runas atpalicība pēc V. Fridriha domām notiek divu faktoru ietekmē. Kā pirmo viņš 

atzīmē to, ka, pastāvīgi esot kopā, atrodoties vienādā attīstības līmenī un ar acīmredzamu vēlmi 

būt identiskiem, dvīņi sliecas uz īpašu savstarpēju komunicēšanu. Jo vairāk nostiprinās šis 

komunikācijas veids, jo ciešāk dvīņi pieķeras viens otram un attālinās no citiem cilvēkiem. V. 

Fridrihs uzsver, ka dvīņu lietotais specifisko vārdu krājums liecina par labu atmiņu, tomēr vārdu 

un jēdzienu saistība un runas gramatikas apguve neatbilst valodas attīstības normai (runas 

vērtēšanas vidējais rādītājs), tas skaidrojams ar nepieciešamo ārējās vides runas attīstības 

korekciju trūkumu. R. Zazzo (1960) tieši šajā situācijā redz galveno iemeslu dvīņu intelektuālā 

un runas atpalicībā. Ja, apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi, dvīņi joprojām turpina 

komunicēt, izmantojot savu specifisko valodu, un pastāv kontaktēšanās grūtības, tad V. Fridrihs 

iesaka konsultēties ar logopēdu, psihologu vai citu speciālistu. Ir svarīgi nodrošināt iespējas 

katram dvīnim uzturēties atsevišķā vidē.  

Otrs faktors ir dvīņu grūtniecības priekšlaicīgas dzemdības; dvīņu tālākajā attīstībā 

nepieciešams ievērot neiznēsāta bērna bioloģiskos apstākļus, dzemdību sarežģījumus un 

smadzeņu traumas. V. Fridrihs ir pārliecināts, ka pat visvieglākie smadzeņu bojājumi var 

ietekmēt attīstības tempu, radīt runas un intelektuālo spēju aizturi (Friedrich, 1983). 

Sākot iet skolā, dvīņiem nepieciešams panākt fizisku un psiholoģisku autonomiju ne tikai 

attiecībā pret vecākiem, kas sagādā grūtības visiem bērniem, bet arī attiecībā vienam pret otru. 

Tas ir iemesls sliktākām sekmēm pirmajās klasēs, pēc tam notiek strauja sekmju uzlabošanās. 
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Pēc V. Fridriha domām, katrs no dvīņiem kļūst stiprāks, pateicoties otra atbalstam, tātad viņi 

gūst priekšrocību salīdzinājumā ar citiem bērniem (Friedrich, 1983). Dvīņiem ir vieglāk nekā 

citiem pa vienam dzimušiem bērniem adaptēties jaunajā, līdz šim nepazīstamajā skolas vidē. 

Jebkurā situācijā viņi ir divi viens otram blakus, radot drošības izjūtu. Tomēr dvīņu uzvedību 

ietekmē zigotitāte (MZ vai DZ vai pretēja dzimuma).  

V. Semenovs, B. Kočubejs ir atklājuši, ka monozigotiskiem (MZ) dvīņiem ir tendence 

saņemt vienādas atzīmes, tajā pašā laikā DZ (dizigotiskiem) dvīņiem tādas tendences nav 

(Кочубей, Семенов, 1985). Volgogradas vidusskolas 4 dvīņu pāru sekmība T. Zabaras, V. 

Koževņikovas, A. Hrenovas veiktajā dvīņu pētījumā liecina, ka identisks novērtējums ir 

monozigotiskām (MZ) dvīnēm un dizigotiskām (DZ) dvīnēm. Pretēja dzimuma dvīņiem nav 

tendence saņemt vienādas atzīmes mācībās (Забара, Кожевникова, Хренова, 2016, 35). 

Ar zinātnieku izstrādātu daudzfaktoru testu palīdzību tika atklātas dažas izpausmes 

līmeņa līdzīgas iezīmes, tādas kā paša labklājības izjūtas, sociālā aktivitāte, reakcija uz stresu, 

atsvešinātība, agresija, atturība un uzmanība, ieslīgšana pašiztēlē, līdzīgi izrādījās intelekta 

koeficienti un elektroencefalogrammu rādītāji. G. Kreiga secināja, ka DZ dvīņi, neatkarīgi no tā, 

vai viņi audzināti kopā vai atsevišķi, uzskaitītajās iezīmēs uzrādīja mazāku līdzību (Craig, 1996). 

Vides apstākļi MZ un DZ dvīņu attīstībā neietekmē pāra psiholoģisko līdzību. To nosaka reālā 

zigotitāte (dvīņi ir monozigotiskie vai dizigotiskie), jo MZ dvīņi vienalga būs vairāk līdzīgi kā 

DZ dvīņi. A. Gezells apšaubīja vides ietekmi uz pārmantotām personības īpašībām, kuras noteic 

dvīņa temperaments, tātad (piemēram, spēja ātri reaģēt) personības īpašībām. Viņš uzskatīja, ka 

audzināšana un iedzimtība var būtiski ietekmēt personību, piemēram DZ dvīņiem no dzimšanas 

atšķiras slieksme uz raudāšanu, spēja nomierināties, gatavība pasmaidīt u.c. (Гезелл, 1932). 

Līdzīgas atziņas ir I. Ravičes - Ščerbo pētījumos (Равич - Щербо, 2000). 

Franču bērnu psihiatrs Marsels Ruffo, balstoties uz savu pieredzi, ir secinājis, ka reizēm, 

lai atšķirtu MZ dvīņus tad, kad tie ir vizuāli identiski, vecāki tūlīt pēc bērnu dzimšanas  cenšas 

piedēvēt katram no viņiem patiesas vai iedomātas īpašības, kuras izpaužas uzvedībā: atvērtība 

vai noslēgšanās; kustīgums vai inertums, optimisms vai pesimisms. Tādējādi, rūpējoties un 

kopjot dvīņus, kā sekas šiem vecāku vērojumiem veidojas viņu atšķirīgā attieksme pret katru 

dvīni: katru savādāk ieaijā, baro citā tempā. Rezultātā dvīņu audzināšana ir atšķirīga, veidojas 

atšķirīgas personības īpašības. Viņš uzskata, ka tieši vecāki dvīņus veido par atšķirīgām 

personībām. Tomēr  M. Ruffo uzsver, ka dvīņiem, kuru vecums, dzīves rits un tam atbilstošas 

vajadzības ir vienādas, nepieciešams iemācīties nevis dzīvot kopā, kā tas ir atsevišķi dzimušiem 
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brāļiem un māsām, bet atšķirt sevi no dvīņa, izjust kā atsevišķu personību (Руфо, 2006, 159). 

Vecāki ar savu attieksmi un individuālo pieeju audzināšanas procesā katram dvīnim ir iespējams 

veicināt viņiem atšķirīgas personības īpašības, prasmi veidot sevi pašam, jo, esot viena vecuma, 

dzīvojot un attīstoties cieši blakus, dvīņiem ir grūti nošķirt sevi no otra. 

Neskatoties uz dvīņu līdzību, pētnieki uzsver atšķirīgo morfoloģisko un kustību 

identitātes trūkumu un individuālo nobriešanas tempu (Кочубей, Семенов, 1985). N. Zirjanova, 

S. Pjankova atzīmē, ka pretēja dzimuma dvīņi aug tādos pašos unikālos apstākļos kā 

viendzimuma dvīņu pāri. Miega režīma ziņā un dodot priekšroku dažādam ēdienam, pretēja 

dzimuma dvīņi var vairāk atšķirties kā viendzimuma dvīņi. Svarīgs fakts ir arī tas, ka meitene 

agrāk apgūst prasmes sazināties ar citiem cilvēkiem un sociālās lomas, kurās nepieciešams 

ievērot normas un likumus. Ir labi, ja zēnam parādās kāda darbības joma, kurā meitene viņu 

neapsteidz (Зырянова, Пьянкова, 1997). Viendzimuma dvīņi tiecas pasvītrot kā savu atšķirību, 

tā arī savu līdzību, bet pretēja dzimuma dvīņiem nav tas nepieciešams, jo viņu attīstība nenorit 

sinhroni. Specifika ir tajā apstāklī, ka viņi mācās viens no otra: zēns no meitenes pārņem spēju 

būt pielaidīgāks, maigāks, bet meitene no zēna mācās būt drosmīgāka, apņēmīgāka. Kopēja 

ģimenes atmosfēra, kopīgas intereses, nodarbības, vieni un tie paši draugi, tas viss tuvina un 

apvieno partnerus dvīņu pārī. Tā kā pretēja dzimuma dvīņi neattīstās sinhroni, viņu fiziskā un 

psihiskā attīstība norit atšķirīgi. Pretēja dzimuma dvīņi arī runāt sāk agrāk kā viendzimuma 

dvīņi, tajā pašā laikā zēni cilvēka runas nianses un sarežģītību apgūst vēlāk kā meitenes. Pretēja 

dzimuma dvīņiem (zēniem un meitenēm) salīdzinājumā ar viendzimuma dvīņiem savstarpēji 

vairāk atšķiras sekmes mācībās un intereses, viņiem biežāk ir katram savi draugi, savs paziņu 

loks. Kopīgi pavadītais laiks ietekmē katra dvīņa personības (arī individualitātes) veidošanos. 

Iespējams, ja ģimenē ir citi vecāki pa vienam dzimušie bērni, viens no dvīņiem var draudzēties ar 

vecāko brāli vai māsu nevis ar otru dvīni, bet otrs var vairāk tuvināties vecākiem vai justies 

izolēts. Dzimšanas kārtas numurs neietekmē pretēja dzimuma dvīņus. Pretēja dzimuma dvīņu 

pārī biežāk dominē meitene, kas rūpējas par brāli un dvīņu pārī uzņemas iniciatīvu. Tomēr N. 

Zirjanova, S. Pjankova uzsver, ka ir iespējama lomu maiņa, jo tādu faktoru ietekmē kā augums, 

svars, dvīņu attīstības temps, situācija var mainīties, un tad meitene zaudē savu līderes pozīciju 

un zēns kļūst līderis dvīņu pārī. Galvenokārt tieši no vecākiem ir atkarīgs, kā izveidojas 

attiecības pretēja dzimuma dvīņu pārī. Tiek uzskatīts, ka zēni no pretēja dzimuma pāra veidojas 

par uzmanīgiem vīriem, bet meitenes, kurām ir dvīņu brālis, kļūst iejūtīgas sievas, jo saprot 

vīrieša psiholoģiju un māk viņam palīdzēt grūtā brīdī (Зырянова, Пьянкова, 1997).  
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20. gs. beigās dvīņu pētījumi pasaulē turpinājās, atklājot arvien jaunas zināšanas gan par 

dvīņu būtību, gan par viņu neierobežotām iespējām atklāt un attīstīt savas spējas. Saistošs ir 

fakts, ka apdāvinātāki cilvēki ir kreiļi, kuri procentuāli ir vairāk no dvīņu pāra nevis atsevišķi 

dzimušie, jo dvīnis „kreilis” ir dzīvotspējīgāks un parasti dzimst pirmais. A. Fingelkurcs, A. 

Fingelkurca apgalvo, ka monozigotiskie (MZ) zēni savas specifiskās prenatālās attīstības 

rezultātā (paaugstināta testosterona koncentrācija) dzimst ar paaugstināta intelekta bioloģisko 

bāzi, tomēr zinātnieki norāda, ka šim apgalvojumam ir nepieciešami papildu pētījumi 

(Фингелькурц, Фингелькурц, 2000). 

No agrīnā vecuma esot kopā ar savu atspulgu, dvīņi rotaļājas viens ar otru kā ar spoguli, 

kas turpmāk noved pie grūtības ar personības Es apzināšanos (pāra efekts): biežais personu 

vietniekvārdu ”Mēs” un „Es” sajaukums; grūtības atpazīt sevi spogulī un fotogrāfijā; grūtības 

uztvert savu vārdu. Var rasties grūtības paša personības un otra dvīņa personības norobežošanā, 

kas tālāk noved pie kādu personības īpašību nepilnīgas attīstības katram no dvīņiem, tas dara 

viņus pārlieku atkarīgus vienu no otra (vienpusēja attīstība). I. Raviče - Ščerbo ir atklājusi, ka 

dvīņiem piemīt augsti attīstīts līdzpārdzīvojums, ko attiecībā pret apkārtējiem viņi izrāda kā 

draudzīgumu un atbalstu. No mazotnes attīstījušos līdzpārdzīvojumu pāra iekšienē dvīņi pārnes 

arī uz apkārtējiem, tādējādi sekmē jaunas iepazīšanās, interesi un atsaucību. Kā problēma 

parādās apkārtējo uzrunas forma „Viņi”, tādējādi pasvītrojot dvīņu līdzību, tāpēc personu 

vietniekvārdu „Mēs” šie bērni var lietot biežāk par „Es” (Равич - Щербо, 2000). Zinātniece 

uzsver, ka katram no dvīņiem ir svarīgi veidot savas neatkārtojamības apziņu un vēlmi rūpēties 

par otru dvīni kā tuvu cilvēku - brāli vai māsu. 

M. Ruffo uzsver, ka dvīņu šķiršana ir nepieciešama, jo psiholoģisko stabilitāti dvīņi var 

iegūt tikai ar savstarpējās atšķirības apliecinājumu. To grūti sasniegt, ja dvīnis otrā lūkojas kā 

savā spoguļattēlā. Dvīņi ir tā iemācījušies viņs otru atdarināt, ka vērotājam rodas maldīgs 

iespaids, ka viņi visu dara un apgūst vienlaicīgi. Tāpēc vecākiem ieteicams rūpēties, lai dvīņiem 

nebūtu pārāk daudz kopīgu atmiņu, kuras dvīņiem veicinās jūtu, domu un priekšstata pašam par 

sevi līdzību. Tas ir nepieciešams, lai katram dvīnim būtu iespēja veidot patstāvīgu priekšstatu 

pašam par sevi, jo viņam ir savi uzskati, domas, sapņi un plāni. Ģimenē ir nepieciešams atbalstīt 

dvīņu atšķirīgu domu un iztēles izpausmi (Руфо, 2006, 168). Vecākiem ieteicams audzināšanas 

procesu ģimenē virzīt tā, lai dvīņi pēc iespējas biežāk gūtu atšķirīgu pašpieredzi, kurā katrs 

dvīnis var dalīties ar otru.  
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Arī N. Avdējeva, S. Meščerjakova, V. Ražņikovs uzsver, ka, tā kā dvīņus jau no 

dzimšanas audzina pārī, viņi nepārtraukti vēro viens otru, pēc tam darbojas un ietekmē viens uz 

otru. Dvīņu neparastā līdzība dara viņus kā savstarpēju atspulgu, tāpēc katram bērnam nav viegli 

izjust un apzināties sevi kā patstāvīgu personību. Šo problēmu padziļina tas, ka vecāki un 

apkārtējie saskata abu bērnu līdzību kā dvīņu vienīgo vērtību. Personības īpašību veidošanās 

gaitā un personības attīstībā būtiska ir dvīņu savstarpējās atkarības problēma. Daudzos 

gadījumos, tieši dvīņu situācijas ietekmē dvīņi kļūst par spēcīgām personībām: viņi agri kļūst 

neatkarīgi, viņi spēj pielāgoties kopīgām nodarbībām un rotaļām. Dvīņi vienaudžu vidū ir aktīvi 

un rosinoši. Attiecībā viens uz otru izrāda uzticību un augstsirdību. Lai izvairītos uzsvērt dvīņu 

līdzību, zinātnieki vecākiem iesaka nedot skanējumā līdzīgus vārdus, uzrunāt katru atsevišķi, 

līdzīgās drēbēs viņus ģērbt tikai agrīnā vecumā. Lai dvīņiem veidotos individualitāte, pēc 

iespējas agrāk viņiem nepieciešams apgūt sociālās prasmes kopā ar citiem bērniem. Atbalstāms 

būtu katram savs draugu loks, kurā viņš var parādīt savas spējas, iniciatīvu rotaļās ar draugiem, 

turpretī otrs pilnībā gūt vecāku uzmanību (Авдеева, Мещерякова, Ражников, 1996). Atsevišķi 

no otra dvīņa pavadīts laiks palīdz katram dvīnim atklāt un pašam izjust savu vienreizīgumu. 

Vecāki un skolotāji var palīdzēt katram dvīnim kļūt par neatkarīgu personību un mācīties 

domāt patstāvīgi. S. Maliha, A. Siburinas veiktais sākumskolas dvīņu pētījums ļāva viņiem 

secināt, ka tas ir sasniedzams: 1) uzturot individuālu acu kontaktu, lai dvīnis saprot, ka vēršas 

vienīgi pie viņa; 2) uzrunas sākumā lieto tā bērna vārdu, kuram uzruna domāta, tas pievērsīs 

bērna uzmanību un viņi nesajauks, ar kuru no viņiem konkrēti runā; 3) nepieciešams 

pārliecināties, ka katrs bērns runā par sevi un viens bērns neuzņemas dalību visās pārrunās; 4) 

dvīņu atsaucību vecāki vai pedagogs var rosināt ar rotaļu, kuras laikā bērns emocionāli atsaucas 

un kļūst atvērtāks (Малых, Сибурина, 2008). Dvīņu individualitātes attīstībai audzināšanā ir 

svarīgs mātes vai tēva individuāls acu kontakts ar bērnu un katra no dvīņiem uzrunāšana vārdā, 

kā arī vecākiem nepieciešams raudzīties, lai viens no dvīņiem neuzņemtos runāt otra vietā.  

I. Smirnova uzsver, ka pastāvīga atrašanās kopā var bremzēt dvīņu attīstību, bet jebkuras 

novirzes no pēctecīgas bērna attīstības var ietekmēt tālāko psihisko attīstību. Cēloni viņa saskata 

vecāku un pedagogu nepietiekamā kompetencē. Pieaugušā attieksme pret bērnu un viņu 

savstarpējās attiecības var būt gan galvenais virzītājspēks normālai personības attīstībai, gan var 

bremzēt šo procesu (Смирнова, 2010). Tādēļ Dž. Fridmanas (Fridman, 2010) skatījumā dvīņiem 

ir ieteicams izvēlēties katram savus domubiedrus un draugus. 
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Vecāku lomu dvīņu individualitātes attīstības veicināšanā nepieciešams vērtēt kā svarīgu, 

jo individualitāte tiek audzināta ģimenē. D. Černovs konstatēja, ka optimālā runas attīstībā ir 

svarīgi gan iekšpāra kontakti, gan verbālās diadiskās (savstarpējs dialogs) runas iespējas ar 

citiem cilvēkiem. Tiem dvīņiem, kuriem vecāki dod gan kopīgus, gan atsevišķus uzdevumus, ir 

augstāks runas attīstības līmenis salīdzinājumā ar citiem dvīņiem. Ja vecāki veic kādus mājas 

darbus pārsvarā individuāli te ar vienu, te ar otru dvīņu bērnu, tas sekmē vecāku un bērnu 

sadarbību, vienlaicīgi veicinot runas attīstību, īpaši gramatikas apguvi. Saglabājot iekšpāra 

attiecības, dvīņi tiecas individualizēties. Kvalitatīvāka runas attīstība tika novērota tiem dvīņiem, 

kuriem ir gan kopīgas, gan atsevišķas intereses, kopīgi un atsevišķi uzdevumi, rotaļa gan divatā, 

gan ar citiem bērniem, kopīgi draugi un katram savs draugs, kopīgas un personīgas rotaļlietas. 

Vienlīdz svarīga runas attīstībā ir gan iedzimtības, gan ārējās vides ietekme (Чернов, 2003). 

Dvīņus viņu sekmīgai attīstībai nav nepieciešams izolēt, tomēr vēlams atrast veidu, kā veicināt 

pašaudzināšanu. 

Mūsdienu ASV, Austrālijā, Skandināvijā un Lielbritānijā zinātnieku veiktajos dvīņu 

uzvedības un dvīņu ģenētiskajos pētījumos ir konstatēts, ka gēni nosaka lielāko daļu no bērna 

lasīšanas spējas, to atšķirības līdz formālai lasīšanai pirmā mācību gada beigās, pārbaudīto bērnu 

vecums ir 9 gadi. Gēni, kas ietekmē vārdu izlasīšanu un izlasītā teksta izpratni, ir atšķirīgi, tomēr 

spēcīga ģenētiskā ietekme nemazina vides ietekmes nozīmīgumu (Olson, Keenan, Byrne, 

Samuelsson, 2014). 

Emocionālās inteliģences pārmantojamības noskaidrošanā, kas izpaužas cilvēka 

uzvedībā, F. Vernons, K. Petrides, D. Bratko, J. Šermere 2008. gadā, veica divus pētījumus. 

Vienā piedalījās skolēni (no 133 skolām) un viņu vecāki, otrā piedalījās 213 monozigotisko 

(MZ) dvīņu un 103 dizigotisko dvīņu pāri. Otrais pētījums ar MZ un DZ dvīņu piedalīšanos tika 

veikts, lai pārliecinātos par pirmajā pētījumā iegūto rezultātu ticamību. Ģenētiskā ietekme uz 

emocionālo inteliģenci tika pārbaudīta, salīdzinot bērnu un vecāku līmeni rādītājos: adaptācija, 

emociju izteiksme, emociju  pārvaldīšana, emociju uztvere, attiecības, stresa vadība, 

pašmotivācija, pašvērtējums, empātija, laimes izjūta un optimisms. Abos pētījumos apstiprinājās 

emocioālās inteliģences pārmantojamības fakts. Izrādījās, ka MZ dvīņu (ģenētiski tie ir identiski) 

korelācijas emocionālo inteliģenci raksturojošiem rādītājiem bija vairāk nekā divas reizes 

lielākas nekā DZ dvīņiem (Vernon, Petrides, Bratko, Schermer, 2008). Šis pētījums apstiprināja 

faktu, ka vides un ģenētiskā ietekme uz MZ un DZ dvīņiem ir atšķirīga. 
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Dž. Fridmana iesaka dvīņu vecākiem nodrošināt katram bērnam pietiekamu un ilgstošu 

laiku kopā ar māti vai tēvu (tikai viņam vienam). Tas stiprinās ģimeni un sekmēs katra dvīņa 

personības attīstību. Dvīņi ir uzskatāmi par unikāliem cilvēkiem, tādēļ vajadzētu uzrunāt tos ar 

vārdiem „mani vienā laikā dzimušie bērni”, nevis „mani dvīņi”. Viņa ieteic veidot atšķirīgu 

atpūtu saviem dvīņiem, izvairīties salīdzināt viņu rīcību un dot iespēju mācīties atsevišķās klasēs 

(Fridman, 2010). Atsevišķās klasēs dvīņi var mācīties tikai tajā gadījumā, ja viņi abi psiholoģiski 

ir gatavi, pretējā gadījumā tam var būt nelabvēlīgas sekas. 

T. Poldermans, M. Bartels, F. Ferhulsts,  A. Haizinks, C. Beijsterveldts, D. Bomsma 

pētīja dvīņu izglītības sasniegumus atkarībā no viņu dalīšanas atsevišķās klasēs, skolās. 

Longitudinālā pētījuma piedalījās 839 MZ dvīņu pāri un 1164 DZ dvīņu pāri. Pētījums 

apstiprināja, ka nav atšķirības izglītības sasniegumos starp dvīņiem, kuri savā sākumskolas laikā 

dalās klasē, un dvīņiem, kuri nedala klasi. Izvēli, vai dalīt dvīņus atsevišķās klasēs T. 

Poldermans, M. Bartels, F. Ferhulsts,  A. Haizinks, C. Beijsterveldts, D. Bomsma iesaka izdarīt 

skolotājiem, vecākiem un viņu dvīņiem (Polderman, Bartels, Verhulst, Huizink, Beijsterveldt, 

Boomsma, 2010). 

Dvīņu individualitātes attīstībai E. Sergijenko, līdzautori (Г. Виленская, А. Дозорцева, 

Т. Рязанова) iesaka izturēties pret dvīņiem kā pret tuviem, bet dažādiem bērniem ar savām 

individuālām iezīmēm, vajadzībām un vēlmēm (Сергиенко, Виленская, Дозорцева, Рязанова, 

2002).  

S. Maliha, A. Siburinas pētījumā ir ieteikums vecākiem rosināt dvīņus vienam otru 

atbalstīt. Vecāku uzmanības trūkums var izprovocēt sliktu uzvedību. Kā nevēlama ir vecāku 

piedalīšanās dvīņu sāncensībā, jo pastiprina dvīņa vēlmi izpelnīties atzinību un uzmanību. 

Dvīņiem nepieciešams dot iespēju individuāli dalīties savos iespaidos ar vecākiem un 

individuālu darbošanās vidi. Sadarbībā un saziņā ar skolotājiem vecākiem mājās nepieciešams 

veidot mācīšanās vidi un individuālu pieeju katram dvīnim viņa individualitātes attīstībai 

(Малых, Сибурина, 2008). Vecāki un pedagogi sadarbībā sekmēs dvīņu (7 - 10 gadi) 

individualitātes audzināšanu/pašaudzināšanu, kur mērķis ir individualitātes audzinātība.  

N. Roslavicka, D. Černovs atzīst, ka dvīņus var ievietot vienā vai atsevišķās klasēs. Viņi 

uzskata, ka lēmumu par to ir nepieciešams pieņemt vecākiem kopā ar bērnu psihologu. Mācības 

vienā klasē ir nevēlamas tad, ja: 1) dvīņi pārī parāda sīvu konkurenci; 2) starp dvīņiem ir izteikts 

līderis; 3) dvīņi izvairās no kontakta ar apkārtējiem. Abi zinātnieki piekrīt N. Zirjanovas, S. 

Pjankovas (Зырянова, Пьянкова, 1993) viedoklim, ka ļoti tuvas simbiotiskas saites starp 
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dvīņiem vai arī vērā ņemamas kavētas attīstības gadījumā bērnu šķiršana var kļūt par stresa 

faktoru un negatīvi ietekmēt viņu emocionālo stāvokli un sekmes mācībās. Ir nepieciešami 

speciāli atbalsta centri, kuros dvīņu vecāki var griezties pēc palīdzības. Piemēram, dvīņu 

adaptācijai skolā Austrālijas pētnieki ir izstrādājuši speciālu atbalsta programmu “Dvīņi skolā” 

(Рославицкая, Чернов, 2018). B. Birns (Byrne, 2018) atzīst, ka ir daudzi faktori, kas jāņem vērā 

ievietojot dvīņus katru savā klasē un, ka vecāki konsultējas ar skolas vadību un citām 

ieinteresētām personām, apsverot visas iespējas. Vecāki baidās, ka stresa dēļ dvīņu sekmju 

līmenis var pazemināties. Austrālijā zinātnieki saskata šādas problēmas: 1) dvīņu zēniem ir 

mazākas spējas koncentrēties ilgstošam darbam, un viņi tajā ir mazāk ieinteresēti (to skaidro ar 

zēnu biežo vēlmi atraut otru no darba); 2) sākumskolā visiem dvīņiem ir grūtības sadarbībai ar 

vienaudžiem, un viņi cenšas pievērst sev skolotāju uzmanību. Sevišķi dvīņu meitenēm ir grūti 

attīstīt nepieciešamās sociālās prasmes draudzības veidošanai ar citiem bērniem, jo viņas ir  

pieradušas uzskatīt, ka pietiekamu uzmanību var piesaistīt vien ar to, ka ir dvīnes; 3) bieži dvīņu 

pārī viens kļūst līderis, kā arī veic sociālos kontaktus, biežāk šāda situācija  notiek pretēja 

dzimuma dvīņu pārī, un līdere ir meitene, jo zēnam ir aizkavēta runas attīstība; 4) no dzimšanas 

dvīņu spējas tiek savstarpēji salīdzinātas. Tas dvīnis, kuram piedēvē vājākas spējas, tās necenšas 

pilnveidot. Pēc N. Roslavickas un D. Černova pētījuma datiem var konstatēt, ka daudzi dvīņi ne 

pirmsskolas, ne sākumskolas vecumā neizjūt grūtības; ir nepieciešama cieņpilna un uzmanīga 

sabiedrības attieksme pret katra bērna individualitāti un unikālām savstarpējām attiecībām dvīņu 

pāra iekšienē (Рославицкая, Чернов, 2018). 

Rakstot par to, ko vajadzētu zināt skolotājam par dvīņiem skolā, L. Kaca pozitīvi novērtē 

dvīņu šķiršanu, jo ir ticams, ka, mācoties kopā no mazotnes, dvīņi var kļūt pārāk atkarīgi viens 

no otra (Katz, 1998).  

Gadījumā, ja dvīņi mācās paralēlklasēs, klašu skolotājiem vajadzētu savstarpēji 

sadarboties, lai mācību satura grūtības pakāpe neatšķirtos, jo dvīņu sasniegumi var veicināt 

nepatiku vienam pret otru (Малых, Сибурина, 2008). 

Itāļu, amerikāņu zinātnieku pētījums, kurā piedalījās 428 dvīņu pāri (vecums 23 – 24 

gadi), dod būtisku ieguldījumu cilvēka izpratnei par ģenētikas un vides ietekmi uz labklājību. Ir 

noskaidrots, ka apmierinātība ar dzīvi un pašcieņa ir mazāk atkarīgas no vides ietekmes nekā 

optimisms, bet tiek norādīts, ka tam ir nepieciešami tālāki pētījumi (Caprara, Fagnani, 

Alessandri, Steca, Gigantesco, Sforza, Stazi, 2009). 
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F. Haidere, S. Hussaina, balstoties uz dvīņu pētījumiem Pakistānā, akcentēja dvīņu 

individualitāti un uzsvēra, ka sabiedrībai nepieciešams saprast, ka dvīņi ir atšķirīgi, jo, 

neskatoties uz viņu gēniem, piemērota vide un audzināšana gan MZ, gan DZ dvīņiem palīdz kļūt 

par atšķirīgām personībām (Haider, Hussain, 2009). 

Psiholoģe Natālija Samikina uzskata, ka vecāku attieksmes, bērna - vecāku savstarpējās 

attiecības  ir nozīmīgas sākumskolas periodā bērna sekmīgai personības attīstībai. Viņa uzsver, 

ka vecāku attieksme pret bērnu ietekmē viņa priekšstatu pašam par sevi veidošanos, sekmes 

skolā un sadarbību ar vienaudžiem. Sekmīgu bērna attīstību raksturo 4 viņa dzīves jomas: 1) 

mācības: labas sekmes, mācīšanās motivācija; 2) sadarbība ar vienaudžiem: augsts statuss grupā; 

3) ārpusklases nodarbības pulciņos, dažādu novirzienu skolās un vaļasprieki:; 4) attieksme 

pašam pret sevi, adekvāts pašvērtējums. Pēc ģimenē izstrādātā vecāku - bērna savstarpējo 

attiecību parauga, situācijām atkārtojoties, veidojas bērna uzvedība pret tuviem pieaugušajiem. 

N. Samikina uzskata, ka vecāku - bērna savstarpējās attiecības ir nozīmīgas bērna paškontroles 

veidošanā (Самыкина, 2010). Katra dvīņa individualitāti sekmē gan mācīšanās motivācija, gan 

tas, kā veidojas viņa attiecības ar vienaudžiem, gan iespēja piedalīties interešu pulciņos, gan 

attieksme pašam pret sevi.  

Pēc I. Rāvičes - Ščerbo atziņām dvīņu psihisko attīstību ietekmē divi galvenie faktori: 1) 

apkārtējo cilvēku, īpaši vecāku attieksme un 2) dvīņu savstarpējās attieksmes. Apkārtējo 

attieksme izpaužas divējādi: 1) dvīņu līdzības uzsvēršanā un 2) tieksmē viņus individualizēt. 

Viņa norāda, ka vecākiem veidojas dažāda attieksme: 1) dvīņu līdzības vai atšķirības 

pasvītrošana, 2) bērnu „sadalīšana” starp vecākiem (tēvs velta uzmanību stiprākajam, māte - 

vājākajam). Dvīņu psiholoģiskā līdzība rodas gan no apkārtējo cilvēku nostājas un vēlmes, lai 

dvīņi būtu līdzīgi, gan arī kopīgās dzīves un emocionālās pieredzes ietekmē. Pāra krīze notiek 

pusaudža gados, jo tad dvīņi, tāpat kā citi bērni šajā vecumā, cenšas akcentēt savu individualitāti. 

Rodas stipra sāncensība. I. Rāviče - Ščerbo ir secinājusi, ka cilvēka īpašības veidojas genotipa un 

vides mijiedarbības ietekmē (Равич -Щербо, 2000). 

A. Jankina uzsver, ka uzvedības kultūra sāk veidoties ģimenē un balstās uz savstarpējo 

cieņu un mīlestību. Tā ģimenē bērns iemācās just līdzi tuvinieku priekiem un bēdām, pierod 

rūpēties par viņiem un tos iepriecināt. Ģimenē veidojušies paradumi ir noturīgi un turpinās skolā 

un sabiedrībā (Jankina, 2007). Vērtību nodošana ģimenē tika pētīta longitudinālā pētījumā 

(Kandler, Gottschling, Spinath, 2016). Tās vērtības, kuras dvīņi ģimenē ir interiorizējuši par 

savām, viņi izrāda sabiedrībā.  
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Psiholoģe Viktorija Špuntova atzīmēja, ka sabiedrībā svarīgu vērtību pieņemšanu kā 

personīgi nozīmīgu bērnā rosina tieksme saglabāt apkārtējo pieaugušo mīlestību. Ģimenes vide ir 

svarīga bērna pasaules redzējuma veidošanā. Mācību saturs skolā papildina un nostiprina ģimenē 

radītās vērtības, palīdzot bērnam adaptēties strauji mainīgajā realitātē. Ja ģimenes un pedagogu 

vērtību izpratne ir vienota, bērns tās interiorizē ātrāk un veiksmīgāk (Шпунтова, 2010).  

K. Izards uzskata, ka vecākiem, kuriem ir sasniegumu vajadzība, ne vienmēr izdodas šo 

īpašību ieaudzināt savos bērnos. Ja bērna apziņā sasniegumi un vecāku panākumi asociējas ar 

prieka un intereses izjūtu, tad visdrīzāk bērns interiorizēs (ārēji iegūto uztvers kā paša iekšējo 

vērtību) šīs vērtības. Pretējā gadījumā, ja panākumus bērns izprot kā ilgstošas smagas cīņas, 

zaudējumu un upuru rezultātu, tad bērnam samazinās iespēja interiorizēt vecāku vērtības un 

dzīves standartus. Tādos gadījumos bērns protestējot var dot priekšroku pilnīgi pretējam 

dzīvesveidam, kura mērķis nav panākumi. Tādēļ, lai audzinātu bērnos vēlmi gūt panākumus, 

vecākiem nepieciešams izrādīt ieinteresētību savā darbā, uzsverot savus panākumus un pārvarot 

neveiksmes, jo pastāv risks, ka pārāk lielas nozīmes piešķiršana sasniegumiem var traucēt 

veidoties un attīstīties citām vērtībām (Изард, 1999).  

To, cik svarīga ir ģimenes ietekme bērna (arī dvīņa) individualitātes sekmēšanā, akcentē 

Ā. Karpova, jo “ģimene kā sistēma darbojas vienotībā, tā sastāv no savstarpēji saistītiem 

elementiem - ģimenes locekļiem – individualitātēm” (Karpova, 2006, 34). 

Teorētisko avotu analīzē tika noskaidrots, ka attīstoties fiziski un psihiski, katram dvīnim 

nepieciešams nošķirt sevi no otra dvīņa, lai spētu sevi pašnovērtēt un apzinātos savas personības 

ES, kā arī samērotu individuālās spējas ar sociālām funkcijām, veidojot pozitīvu attieksmi pret 

apkārtējiem. Svarīgi dvīņu individualitātes izpausmi raksturojoši komponenti ir 8. attēlā. 

 

 
8. attēls. Dvīņu individualitātes izpausmi raksturojoši komponenti (autores veidots) 

Individualitātes 
izpausme

Sevis 
nošķiršana 

no otra dvīņa 

Personības ES 
apzināšanās

Pašvērtējuma 
veidošanās

Attieksmes 
veidošanās 
pret dzīvi Individuālo 

spēju un sociālo 
funkciju vienība

Psihiskā 
attīstība

Fiziskā 
attīstība
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Šim pētījumam svarīga ir atziņa, ka dvīņu individualitātes sekmēšanā nepieciešama 

pieaugušo individuāla pieeja. Vecākiem ir svarīgi respektēt katra dvīņa tieksmes un vajadzības, 

izvairīties no savstarpējas dvīņu salīdzināšanas, veicināt katra personīgās, no otra atšķirīgās 

pieredzes veidošanos un bagātināšanos. Vērtīgi praksei ir S. Maliha, A. Siburinas (Малых, 

Сибурина, 2008) ieteikumi pieaugušajiem dvīņu individualitātes veidošanai, kas tiks izmantoti 

empīriskajā pētījumā: 

1) izvēlēties skanējuma ziņā atšķirīgus vārdus;  

2) līdz 3 gadu vecumam dvīņus ģērbt atšķirīgi, pēc tam rosināt apģērbu brīvi izvēlēties 

pašiem;  

3) uzrunāt bērnus vārdos;  

4) uzsvērt un veicināt atšķirības dvīņu starpā;  

5) braukt ar viņiem atsevišķās ekskursijās, pastaigās;  

6) darboties un veltīt laiku katram dvīnim atsevišķi;  

7) ja iespējams, katram dot savu istabu; apskaut bērnus iespējami biežāk;  

8) atsevišķi slavēt katra individuālos sasniegumus;  

9) prasības skaidrot katram atsevišķi;  

10) dot iespēju dvīņiem komunicēt ar vienaudžiem un pieaugušajiem;  

11) rotaļlietas iegādāties atbilstīgi katra bērna interesēm un vajadzībām.  

Pēc skanējuma no otra dvīņa atšķirīgs vārds, atšķirīgs apģērbs, katram tikai viņam veltīta 

uzruna palīdzēs dvīnim vieglāk sevi nodalīt no otra, sevišķi tas attiecas uz monozigotiskiem 

dvīņiem, kuri vizuāli ir vienādi. Tādēļ arī vecākiem nepieciešams pamanīt un veicināt atšķirības 

dvīņu starpā. Ar katru dvīni atsevišķi pavadītais laiks un tikai viņam veltīta uzmanība, sarunas 

sekmēs patstāvības veidošanos. Iespējas komunicēt ar citiem bērniem un pieaugušajiem dvīnim 

veicinās atvērtību sabiedrībai un drošības izjūtu, savas pašvērtības apzināšanos.  

Svarīgs ir fakts, ka dvīņu ārējā līdzība nenoteic līdzīgu uzvedību. Tieši tāpēc ir nepieciešama 

individuāla pieeja un individuāli uzdevumi katram dvīnim. Pamatojoties uz teorijā izpētīto, ir 

izstrādāti individuālas pieejas ieteikumi dvīņu audzināšanā ģimenē (9. attēlā). 
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9. attēls. Individuālas pieejas ieteikumi dvīņu audzināšanā ģimenē (autores veidots) 

Šie ieteikumi tika īstenoti empīriskajā pētījumā, veicot individualitātes audzināšanas 

vingrinājumus. Dvīnim katram ir individuālas spējas, ģimenē tās nepieciešams atklāt un veicināt 

to attīstību. Dvīņi ir divi bērni katrs ar savām individuālām vajadzībām un vēlmēm, kuras 

ieteicams respektēt. Vecākiem ir svarīgi katru dvīni uzrunāt vārdā un izvairīties vērsties 

vienlaicīgi pie abiem bērniem. Bērnu savstarpēja salīdzināšana kaitē un īpaši ieteicams to ņemt 

vērā dvīņu vecākiem. Dvīņi var izvēlēties vienādu, līdzīgu vai atšķirīgu apģērbu, svarīgi dot 

viņiem tādu iespēju. Dvīņu vecāku individuāla pieeja audzināšanā balstās uz iespēju rast laiku, 

ko pavadīt atsevišķi ar katru bērnu, rosinot viņus veikt individuālus mājas, kā arī skolā uzdotos 

uzdevumus atsevišķi.    

S. Maliha, A. Siburinas (Малых, Сибурина, 2008) skatījumā bērna uzvedība norāda, ka 

dvīņiem veidojas individualitāte. Bērna uzvedības izpausmes ir šādas: 

1) bērns reti raud, ja raud otrs dvīnis; 

2) ļoti nepārdzīvo, ja jāsķiras no otra dvīņa; 

3) reti pārdzīvo, ja otrs dvīnis ir nosodīts: 

4) nejauc savu atspulgu spogulī ar otra dvīņa atspulgu (no 15 - 18 mēnešu vecuma); 

5) bērna attīstība notiek atbilstoši vecumposmam; 

6) atsaucas vienīgi uz savu personīgo vārdu (nekad neatsaucas uz otra dvīņa vārdu); 

7) reti atdarina otru dvīni; 

8) nelieto dvīņu autonomo valodu (kriptofāzija). 

Individuālas 

pieejas ieteikumi

Veicināt 
individuālo 

spēju attīstību

Respektēt 
katra 

vajadzības

Uzrunāt 
katru bērnu 
atsevišķi

Izvairīties  
savstarpēji 
salīdzināt

Nodrošināt 
iespēju 
apģērbu 

izvēlēties 
pašam

Nodrošināt 
mācības 
atsevišķi

Pavadīt laiku 
ar katru 
atsevišķi

Ieteikt 
individuālus 
uzdevumus

Respektēt 
katra 

vēlēšanās
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Praksei vērtīga ir J. Gipenreiteres atziņa, ka pozitīva attieksme pret sevi ir psiholoģiskās 

izdzīvošanas pamats, bērns to pastāvīgi meklē un pat cīnās par to (Gipenreitere, 2006, 193). 

Dvīnis tikai tad spēs veidot pozitīvu attieksmi pret citiem, ja viņam būs pozitīva attieksme pašam 

pret sevi. 

Bērna attīstība pēctecīgi turpinās skolā. L. Lapiņa un V. Ļubkina uzskata, ka pedagogam 

nepieciešamas zināšanas par dvīņiem, lai pēc iespējas labāk sekmētu bērna attieksmju 

veidošanos. Mūsdienu skolotājam ir svarīgi novērst faktorus, kas kavē saskarsmes veidošanos 

starp bērnu un skolotāju. Attiecības sāk veidoties ģimenē, un šī sākotnējā pieredze ir bērnu un 

skolotāju attiecību pamatā (Lapiņa, Ļubkina, 2008). Atziņas, ka katrā ģimenē ir atšķirīgas 

attiecības, ir nozīmīgas empīriskajam pētījumam. 

Secinājumi 

Rezumējot analizēto, tika secināts: 

1. Dvīņu personības veidošanās procesā vecākiem un pedagogiem ir nepieciešams ievērot 

nosacījumus, kurus nosaka dvīņu situācija. Tie ir īpaši apstākļi, kuros dvīņiem ir grūtības sevi 

nodalīt no otra un veidot savu identitāti. 

2. Dvīņu situācija ir atšķirīga MZ (monozigotiskie), DZ (dizigotiskie) vai pretēja 

dzimuma dvīņiem, jo ģenētiski identiski ir tikai MZ dvīņi. Atšķirību nosaka dvīņu savstarpējās 

attiecības: lomu sadalījums pārī, vēlme konkurēt, cieša noslēgšanās pāra iekšienē un citu 

nepieņemšana savā diādē vai atvērtība saziņai ar citiem cilvēkiem, cenšanās savstarpēji 

līdzināties vai atšķirties, īpašo apstākļu radītās iespējamās kriptofāzijas sekas. 

3. Dvīņu situācijas ietekmes mazināšanai vecākiem ieteicams iespējami vairāk darboties 

ar katru bērnu atsevišķi, veicinot katra individualitāti, pārmaiņus radot apstākļus dvīņu pāra 

līdera lomas maiņai ģimenē. Skolā ieteicams dvīņiem mācīties katram atsevišķā klasē. 

 

 

1. 3. 2. Audzināšanas/pašaudzināšanas sakarība 

Atbilstīgi mūsdienu dzīves prasībām ir svarīgi sekmēt katra dvīņa individualitātes 

attīstību no mazotnes un īstenot ģimenē audzināšanu/pašaudzināšanu. Audzināšanas/ 

pašaudzināšanas sakarība tiks aplūkota šajā apakšnodaļā. 

Par to, ka bērnam ir nepieciešami uzdevumi, kas atbilstu viņa dabai, pirmais rakstīja J. A. 

Komenskis (Komenskis, 1992). Tā ir dabatbilstības metodoloģiskā pieeja pedagoģijā. Pētījumam 

par dvīņiem vērtīga ir M. Montesori gūtā pieredze par 3 gadu vecu bērna rotaļu ar priekšmetiem  
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ietekmi uz bērna pasaules apguvi ar sajūtām (redze, dzirde, tauste, oža, garša), kas ir noderīga 

pārejā uz sākumskolu, jo ir atbalsts bagātināt pašpieredzi. Pieaugušo uzdevums ir nevis tieši 

mācīt, bet netieši palīdzēt bērnam apgūt jauno. Pasaules uztvere ar sajūtām ir M. Montesori 

metodes pamatā pirmsskolā (Монтессори, 2006, 104). Tādēļ ir svarīgi veidot bērna dabai un 

individuālajām vajadzībām atbilstīgu audzināšanu, kas dvīnim rosinātu vēlmi pašam rūpēties par 

patstāvīgu darbību savu dotumu izkopšanā.  

Patstāvīgai pasaules izzināšanai, kā uzskata Boriss Ņikitins un Ļena Ņikitina, bērnam ir 

nepieciešama nevis aizbildnieciska uzmanība, bet gan ieinteresēta uzmanība. Bērnam augot, šī 

nepieciešamība pēc vecāku ieinteresētas uzmanības pieaug arvien vairāk (Никитин, Никитина, 

1990). Patstāvīgā darbībā dvīnis sekmēs savu individualitāti, tomēr bērnam ir svarīga ieinteresēta 

vecāku uzmanība. Tas ir svarīgi audzināšanā/pašaudzināšanā (pieaugušo atbalsts/dvīņa personīgi 

nozīmīga darbība).  

Šim pētījumam īpaši nozīmīgi bija Latvijas pedagogu uzskati par audzināšanu un 

pašaudzināšanu (20. gs.), kas pakāpeniski pārauga par audzināšanu/pašaudzināšanu 21. gs. 

sākumā. Tādēļ tie tiks aktualizēti un analizēti. A. Dauge (1928), J. A. Students (1932/1998), V. 

Zelmenis (2000), A. Špona (2001), I. Čamane (2009), A. Špona, I. Čamane (2009) akcentē 

audzināšanas/pašaudzināšanas nepieciešamību. 2018. gadā A. Špona raksta, ka laikmets izvirza 

nepieciešamību mainīt pedagoģijas zinātnes priekšmetu. Tas prasa akcentēt audzināšanas/ 

pašaudzināšanas vienotību, kurā tiktu apvienota pieaugušā rosināta darbība ar bērna paša 

akceptētu darbību. Tātad audzināšanas viens no svarīgiem uzdevumiem ir attīstīt bērna 

pašaudzināšanas prasmes jeb vadīt savu pašattīstību. 

Analizējot audzināšanas būtību un uzdevumus, A. Dauge rakstīja, ka pedagogiem ir 

svarīgi zināt, kā cilvēks audzina cilvēku, kā viens cilvēks audzina daudzus, kā daudzi audzina 

vienu, kā tauta audzina savus pilsoņus, kā atsevišķi vadoši tautas darbinieki audzina visu tautu, 

kā katrs cilvēks audzina pats sevi (Dauge, 1928). 

Uzsverot to, ka, lai sasniegtu katras audzināšanas un mācību mērķi - “izaudzināt pilnīgu 

cilvēku, katrā audzināšanas un skološanas darbā jāņem vērā viss veselais cilvēks”, A. Dauge par 

svarīgiem audzināšanā uzskata trīs principus.  

Tie ir:  

1) humanitātes princips; 

2) aktivitātes jeb pašdarbības princips, jo, audzinot un radinot audzēkņus patstāvīgi 

meklēt un atrast vajadzīgās atziņas, tiek akcentēta vajadzība pašaudzināt sevi;  
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3) individualizēšanas princips, ir svarīgi, lai tiktu veicinātas iedzimtās atšķirības, 

tieksmes un dotumi (Dauge, 1928, 5).  

Tas ir aktualizēts mūsdienās (Špona, 2006), kur tiek akcentēta vajadzība ievērot veseluma 

pieeju cilvēka audzināšanā. 

20. gs. pirmajā pusē J. A. Students uzskatīja, ka audzināšanā pamācībai ir nozīme tikai 

tad, ja cilvēks uzklausīto garīgi pārstrādā, salīdzinot un vērtējot, piekrītot vai nepiekrītot tai, 

tādējādi padarot to par savas apziņas saturu un visas savas garīgās dzīves īpašumu. Pamācība tiek 

padarīta par apziņas īpašumu un pārdomāta tik ilgi, līdz kļūst par neatņemamu gara sastāvdaļu 

pašam sevi audzinot, kas ir ikvienas audzināšanas pamats (Students, 1998).  

Pētījumam svarīgi ir tas, ka dvīņi ir viens pēc otra dzimuši viena vecuma divi bērni, kas 

aug vienā ģimenē. Tomēr informācija, ko viņi uztver, ir atšķirīga, jo katrs lietas un parādības 

redz savādāk, vērtē notikumus no sava skatu punkta. 

 V. Zelmenis uzskatīja, ka audzināšanas darbs ir sarežģīts. Atbilstīgi 20. gs. prasībām 

audzināšanu viņš definēja kā mērķtiecīgi iecerētu, organizētu, vadītu un kontrolētu procesu, bet 

pašaudzināšanu kā apzinātu, mērķtiecīgu sevis pilnveidošanu. Viņš uzsvēra, ka bērns, pusaudzis 

un jaunietis nav pasīvs, bet gan aktīvi pašaudzina sevi, atbilstīgi savām tieksmēm veido gribu, 

paradumus un pārliecību (Zelmenis, 2000).  

Pedagoģiskajā zinātniskajā literatūrā vēl 21. gs. sākumā tiek pausts autoritārs uzskats, ka 

bērns ir jāaudzina (liek darīt un veido izpildītāju), pašaudzināšanai atļaujot izpausties tikai kaut 

kad nenoteiktā vecumā. Uz to norādījusi arī I. Čamane savā disertācijā, ka tiek lietota autoritāra 

terminoloģija, bet tās vietā ir nepieciešama demokrātiska leksika un principiāli jauna pieeja, kas 

veicinātu dvīņa patstāvīgi nozīmīgu darbību (man tas ir nepieciešams, svarīgs, man vajadzētu). 

Audzināšana/pašaudzināšana ir skatāma vienotībā. Šī metodoloģiskā pieeja ir iestrādāta A. 

Šponas 2018. gada jaunajā Pedagoģijas priekšmetā, kur tiek izskaidrota audzināšanas/ 

pašaudzināšanas vienotība ar mācīšanu/mācīšanos (Špona, 2018). Tas ir aktuāls pētījuma 

teorētiskajam pamatojumam. 

Mūsdienu humānpedagoģijā skolotāja un skolēna sadarbībā skolēns no objekta (kuram 

liek darīt un prasa izpildīt) kļūst par audzināšanas subjektu (līdztiesīgā sadarbībā skolēns - 

skolotājs) atbilstīgi savai izpratnei. Tas ir aktualizēts projektā Skola 2030, kur ir norādīts, ka 

skolēnam nepieciešama personīgi nozīmīga darbība visos vecuma posmos (no pirmsskolas līdz 

vidusskolai) (Skola 2030, 2017). Tas sasaucas ar A. Šponas atziņām par personīgi nozīmīgu 
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bērna darbību, kas jau no 20. gs. sākuma ir principiāli jauna pieeja audzināšanā/pašaudzināšanā 

(Špona, 2001). 

J. Iļjins gribas pašaudzināšanu uzskata par personības pašpilnveidošanās sastāvdaļu 

(Ильин, 2000, 190). Viņa skatījumā patstāvības attīstībai ir vairāki posmi. Pēc J. Iļjina atziņām 

patstāvības veidošanas pēctecība ir 10. attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

10. attēls. Patstāvības attīstības posmi (autores veidots) 

 

J. Iļjins akcentē, ka patstāvības veidošanai nepieciešami noteikti apstākļi un nosacījumi: 

1) patstāvības attīstība iespējama tikai uz iegūto zināšanu un prasmju pamata, kas 

nepieciešamas kādas darbības veikšanai;  

2) patstāvības attīstība notiek ar pieaugušā (skolotāja, vecāku) atbalstu, taču bez liekas 

aizbildniecības un bez skolēna iniciatīvas ierobežošanas;  

3) nepieciešama skolēna interese par konkrētu darbības veidu (Ильин, 2000, 199). 

Patstāvīgi izvirzot mērķi, pašam sevi kontrolējot un brīvi izvēloties līdzekļus sava mērķa 

sasniegšanai, dvīnis uzņemas atbildību par rezultātu. 

Pašvērtējums tiek skaidrots kā cilvēka paša sevis, savu iespēju, vērtību un savas vietas 

atrašana starp citiem cilvēkiem un novērtēšana (Слотина, 2008, 52). Dvīņiem ir nepieciešama 

iespēja pašam sevi vērot, analizēt un vingrināties sevi novērtēt. Dvīnis būs apmierinātāks, ja viņa 

vērtējums par sevi tuvināsies citu vērtējumam par viņu. Tas veidojas skolēna patstāvīgā darbībā. 

Audzināšana/pašaudzināšana tiek skatīta principiāli citādi A. Šponas 2001. gada “Audzināšanas 

teorijā un praksē”. Tā kļūst par objektīvu nepieciešamību.  

A. Špona audzināšanu, iedzimtību un vidi uzsver kā pašus nozīmīgākos faktorus jebkura 

cilvēka attīstībai (Špona, 2006, 39). Tas ir svarīgi arī dvīņu attīstībai. Bērna audzināšana un 

attīstība ir nepārtrauktā mijiedarbībā. Audzināšanas mērķis nosaka personības attīstības virzību, 

tam atbilstīgi izvēlas audzināšanas saturu, metodes un formas. Katrā sabiedrībā mērķis ir ideāla 

personība, kas dzīvo konkrētā vidē un realizē savas vajadzības, veidojoties par individualitāti. 

“Tikai pieaugušie var katram augošam bērnam palīdzēt kļūt par čaklu un darbīgu cilvēku. Tam 

1. posms 

 

Skolēns 

pilda 

skolotāja 

uzdoto 

2. posms 

 

Skolēna 

patstāvība 

izpaužas  

paškontrolē 

3. posms 

Pievienojas 

iespēja 

skolēnam 

pašam plānot 

4. posms 
 

Skolēnam parādās 
iniciatīva, patstāvība 
mērķa izvirzīšanā un 
līdzekļu izvēlē mērķa 
sasniegšanai, atbildība 

par rezultātu  
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vajadzīgs mērķtiecīgs audzināšanas darbs” (Špona, 2006, 12). A. Špona akcentē, ka 

audzināšanas un mācīšanās vienotību nosaka mērķu kopība un bērnu attīstības veselums. 

Audzināšana un mācīšana ir virzīta uz to, lai sekmētu tādas harmoniskas (intelektuālā, 

emocionālā, griba) un vispusīgas (fiziskā, psihiskā un sociālā) personības veidošanos, kurai 

piemīt vērtības, brīva apziņa, patstāvība un atbildība (Špona, 2006, 14). Šīs atziņas ir svarīgas 

dvīņu individualitātes audzinātības kritēriju izveidošanā. 

Augot ģimenē, dvīņiem veidojas attieksmes pret sevi, citiem cilvēkiem un dzīvi, rodas 

izpratne par dienas kārtību. Bērnu attieksmes pret dienas ritu veidojas pirmsskolas iestādēs, jo no 

agras bērnības viņi tiek radināti darboties mērķtiecīgi. Pieaugušie ar paraugu sekmē uzmanību 

pret līdzcilvēku, audzina pieklājīgi uzvesties. Pirmsskolā svarīga ir bērnu audzināšana, jo bērns 

pasauli apgūst rotaļā, kas ir bērnā vadošā darbība. Notiek vienots audzināšanas un mācību 

process. Ir svarīga vecāku elastīga audzināšana ģimenē, lai vēlāk audzināšanas procesā skolā 

nerastos problēma bērna un skolotāja saskarsmē, raksta pedagoģes L. Lapiņa un V. Ļubkina 

akcentējot, ka attiecības sāk veidoties ģimenē. Tikai pēc tam veidojas bērnu un skolotāju 

attiecības (Lapiņa, Ļubkina, 2008). Skolā dvīņu pedagogiem sadarbībā ar vecākiem 

nepieciešams turpināt bērnu humānu audzināšanu/pašaudzināšanu, kas sekmētu dvīņu 

veidošanos par brīvām, patstāvīgām un atbildīgām individualitātēm. 

A. Šponas skatījumā audzināšanas saturs ir attieksmju veidošanās. Subjektīvo aspektu 

audzināšanā veido “cilvēka iekšējais jeb psihiskais dzīves saturs tiek noteikts, ārējam 

interiorizējoties - kļūstot iekšēji jeb personīgi nozīmīgam”. Tas notiek bērnu un pieaugušo 

sadarbībā un sazinā. Uztvertie ārējās vides iespaidi tiek pārdzīvoti kā sev personīgi nozīmīgas 

parādības. Atdarinot tiek pārmantotas jaunas situatīvas attieksmes. Bērna pozitīvs pārdzīvojums, 

kas sistemātiski atkārtojas, kļūst par paradumu, kas ir būtiski audzināšanas procesā (Špona, 

2006, 16). Ievērojot kultūrvēsturisko metodoloģisko pieeju, ir izveidota pašaudzināšanas 

formulējumu tabula (skat. 19. tabulu). 

19. tabula. Pašaudzināšanas formulējums zinātnieku teorijās 

J. A. Students 

(1932/1998) 

Katra audzināšana ir pašaudzināšana, un ikvienas audzināšanas 

pamats ir pašaudzināšana. 

A.Špona (2006) Pašaudzināšana ir mērķtiecīga bērna sevis pašattīstības vadība, sava 

pašvērtējuma, paškontroles un pašregulācijas veidošana. 

A. Špona, I. Čamane 

(2009) 

Pašaudzināšanas process ir savas vispusīgas un harmoniskas 

personības attīstības vadība. 

I. Jurgena (2010) Pašaudzināšana ir cilvēka apzināts un mērķtiecīgs darbs, veidojot 

sevī vēlamās iezīmes, īpašības un uzvedības normas. 
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 I. Jurgena uzskata, ka cilvēkam ir svarīga pārliecība, ka tikai paša piepūle un neatlaidīgs 

darbs palīdz veidot gribu un spējas. Viņa uzsver, ka pašaudzināšana sekmē personības 

patstāvību, aktivitāti, iniciatīvu, savu pozitīvo īpašību izkopšanu. Pašaudzināšanai ir noteikta 

apzinīguma pakāpe, kas izpaužas skaidrā mērķa izpratnē, un ir paškritiska attieksme pret sevi, ja 

salīdzina sevi ar citiem cilvēkiem. I. Jurgena uzsver, ka pašaudzināšanas rezultātā mainās 

personības kvalitāte un tiekšanās pēc harmonijas veido cilvēka tikumisko jēgu (Jurgena, 2010, 

22). 

 Šim pētījumam aktuāla ir A. Randohas atziņa, kas iegūta pētot bērna vizuālo spēju 

pilnveidošanās iespējas. Viņa akcentē, ka bērna attīstības procesā radoša un brīva zīmētdarbība 

iegūst pašstimulējošu raksturu, tādēļ, pēc iespējas agrāk atbalstot bērna intereses, ieraugot un 

akceptējot bērna tieksmes, tiek sekmēta spēju attīstība. A. Randoha uzsver nepieciešamību 

apkārtējā vidē radīt tādus apstākļus, kuros bērns saskartos ar to, kas viņu interesē, ko viņš var 

radoši atveidot savā darbībā (Randoha, 2015). 

T. A. Makedona (Македон, 2011) akcentē ģimenes svarīgo lomu bērna audzināšanā, 

uzsverot to, ka ģimenē bērns attīsta spēju iekļauties vidē, kurā nonāk, jo tas nepieciešams, lai 

pašrealizētos. Bērnu un vecāku attiecības sekmē psiholoģiskos apstākļus bērna fiziskai, 

emocionālai, intelektuālai un gribas attīstībai, pozitīvai socializācijai un komunikatīvai 

kompetencei, ētisko paraugu izvēlei un pieņemšanai, pašvērtējuma, pašapziņas, patstāvības un 

atbildības sekmēšanai. Tas ir realizējams: emocionāli brīvā, pozitīvā saskarsmē; audzinošā vidē; 

ar bērnam patstāvīgās darbības un ģimenes pienākumu izpildei veltītu laika, paņēmienu, veida un 

satura brīvu izvēli. Bērna negatīvas uzvedības izpausmes tiek labotas ar vecāku psiholoģisku 

atbalstu un paļāvību bērna spēju attīstībai (Македон, 2011, 75). 

Dvīņu vecāku uzmanība ir pievēršama noteiktiem apstākļiem, ko rada dvīņu psihiskās 

attīstības likumsakarības. Audzināšanā/pašaudzināšanā būtiski ir šādi nosacījumi:  

1) veidot prasmi dažreiz būt vienam bez otra, lai dvīņi nenoslēgtos pāra iekšienē; 

2) izvairīties uzsvērt dvīņu līdzību, tādējādi liekot viņiem tiekties būt vienādiem it visā; 

3) novērst izcelšanu un neradīt nevēlamu konkurenci (Смирнова, 2010).  

Audzināšana/pašaudzināšana ir bērna individualitātes audzinātības veidošanas 

nosacījums. Audzinot ir svarīgi attiekties pret dvīņiem tā, lai tiktu veicinātas katram dvīnim 

piemītošās spējas, tiktu veicināta spēja brīvi un patstāvīgi izpaust savu individualitāti. To 

ietekmē sociālās vides un iedzimtības mijiedarbība un vecāku atbalsts katrai dvīņa individuālai 

darbībai.  



73 

 

 

 

A. Špona uzsver, ka bērna audzināšana sākas ģimenē, turpinās bērnudārzā un skolā. 

Viņas skatījumā augoša cilvēka pašattīstības prasmes veicina vienota ģimenes, bērnudārza un 

skolas darbība. Audzinoša vide mājās, vecāku paraugs, katra skolotāja sadarbības prasmes ar 

skolēniem audzinošā skolas vidē kļūst par nozīmīgiem faktoriem audzināšanā. Dvīņiem ir 

nepieciešams apgūt sadarbības prasmes. A. Špona sadarbības definīcijā atrodams, ka sadarbībai 

ir: 1) sociāla vērtība: “sadarbība ir divu vai vairāku cilvēku darbs uz kopīgu mērķi, saskaņotiem 

mērķa sasniegšanas līdzekļiem, tuvinātu novērtējumam un pašnovērtējumam par sasniegtajiem 

rezultātiem”, 2) personiska vērtība: “sadarbība ir pieredzes pārņemšanas forma, iespēja labāko 

paraugu atdarināšanai, pašpieredzes pilnveidošanai ar jaunām zināšanām, prasmēm un 

attieksmēm” (Špona, 2006, 145). Sadarbībā ir svarīga saskarsme, kurā veidojas prasme lietot 

zināšanas, būt patstāvīgam un atbildēt par procesu un rezultātu, parādot savu attieksmi pret sevi, 

citiem un darbu. 

Pamatojoties uz veikto teorētisko avotu analīzi, pētījumam tika izveidots dvīņu 

individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas struktūrkomponentu modelis (11. attēls). 

 

      11. attēls. Dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas struktūrkomponentes 

Individualitātes pašaudzināšanā izpaužas dvīņu prasmes mērķtiecīgi lietot zināšanas, 

spēja veidot pozitīvu attieksmi pret sevi, citiem cilvēkiem un darbu, ievērojot patstāvību 

sadarbībā, izjūtot atbildību par procesu un rezultātu, saglabājot brīvas izvēles iespējas. 

Ietekmējoši faktori ir audzināšana ģimenē, dabas un lietu vidē un sociālajā vidē, no kurām bērni 
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interiorizē (uzņem) sevī vērtības un eksteriorizācijas procesā (lieto) šīs vērtības tiek 

nostiprinātas.  

Par pusaudžu audzināšanu/pašaudzināšanu A. Šponas un I. Čamanes pedagoģiskajā 

pētījumā ir skaidrots, ka pašaudzināšana ir savas pašattīstības sekmēšana. Pašattīstība ir 

pašapziņas un pašcieņas rezultāts, pašaudzināšanas procesā tiek veicināta pašattīstība (Špona, 

Čamane, 2009).  

Jāakcentē, ka A. Špona pašaudzināšanas nozīmīgumu uzsver jau no 21. gs. sākuma. 

2001. gadā par nozīmīgiem audzināšanas principiem viņa uzskata mērķtiecību, balstīšanos uz 

pozitīvo cilvēka un vārdiskas un praktiskās darbības vienotību.  

Atbilstīgi jaunām prasībām pedagoģijā 2014. gadā A. Špona norāda, ka tagad svarīgi 

audzināšanas principi ir sadarbība, brīva izvēle un balstīšanās uz sasniegumiem (Špona, 2014). 

Šie principi ir pamatprasības katram cilvēkam (arī dvīņiem) pašam sev, kas palīdz katram dvīnim 

kļūt par aktīvu darbības subjektu un atbilstīgi savai izpratnei veicināt savu individualitāti. To 

aktualitāte pastiprinās tieši tagad, jo kā nozīmīgs pedagoģijas priekšmets ir precizēta 

audzināšana/pašaudzināšana. 

Atzīmējot to, ka dvīņu ģimenēs audzināšanas iespējas var būt daudzveidīgas, T. Zabara, 

V. Koževņikova, A. Hrenova pēc veiktā dvīņu pētījuma Volgogradas vidusskolā pedagogiem 

strādājošiem ar dvīņiem rekomendēja: 1) izturēties pret dvīņiem kā diviem radniecīgiem, bet 

atšķirīgiem bērniem ar savām īpašībām, vajadzībām un vēlmēm; 2) savstarpēji nesalīdzināt 

dvīņus; 3) atcerēties, ka dvīņiem ir problēmas kontrolēt savu uzvedību; 4) būt uzmanīgiem savā 

darbībā (īpaši pie dvīņu vērtēšanas); 5) ar cieņu un uzmanību izturēties pret katra dvīņa 

individualitāti un dvīņu savstarpējo attiecību unikalitāti (Забара, Кожевникова, Хренова, 2016, 

20). Priekšnosacījums dvīņu individualitātes pašaudzināšanā ir vecāku un pedagogu mērķu 

vienotība. Dvīņu pašaudzināšanas sekmēšana ir īpaši nozīmīga, jo pašaudzināšanā katrs dvīnis 

veic mērķtiecīgi savu pašattīstību individuālā tempā un veidā. 

Pašaudzināšanas procesā ar pieaugušā atbalstu dvīnis personīgi nozīmīgā darbībā pats 

veido savu personību, brīvi izvēloties līdzekļus savu spēju attīstībai un patstāvības 

nostiprināšanai, kas sekmē atbildību par procesu un rezultātu.  

Secinājumi 

Audzināšana/pašaudzināšana ir process, kurā dvīnis, pieaugušo rosināts, pašaudzina sevi. 

Dvīņiem veidojas pašpieredze, attieksmes un pašregulācija. Audzināšanas/pašaudzināšanas 

procesā dvīnis kā aktīvs darbības subjekts atbilstīgi savai izpratnei veicina savu individualitāti. 
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Pašaudzināšana sākas ar subjektīvā mērķa izvirzīšanu un pieņemšanu par apzinātas darbības 

motīvu. Pašaudzināšanas procesā dvīņi ārējos uztvērumus interiorizē par saviem un nostiprina 

eksteriorizācijā. Pašaudzināšanas procesā veidojas dvīņu pašapziņa un pašcieņa. Pašaudzināšanu 

sekmē sistemātiska audzināšanas principu (brīva izvēle, sadarbība, balstīšanās uz sasniegumiem) 

mērķtiecīga lietošana sadarbībā un saskarsmē. Audzināšana/pašaudzināšana notiek ģimenē, kur, 

personīgi nozīmīgā darbībā īstenojot katra dvīņa vajadzības, tiek veicinātas prasmes patstāvīgi 

izvirzīt mērķi, lietot līdzekļus, izvērtēt darbības procesu un rezultātu. Audzinātība ir 

pašaudzināšanas procesa objektīvais produkts un subjektīvais rezultāts. Pētījumā ir 

nepieciešamība izstrādāt dvīņu individualitātes audzinātības kritērijus un rādītājus. 

 

 

1. 4. Dvīņu individualitātes audzinātības kritēriji un rādītāji 

Šajā apakšnodaļā tiek izvērtētas teorijas par individualitāti, dvīņu situāciju, 

audzināšanu/pašaudzināšanu un izveidoti kritēriji, rādītāji dvīņu individualitātes audzinātības 

dinamikas noteikšanai empīriskajā pētījumā. 

Analizējot teorijas par personības būtību (Рубинштейн, 1957; Karpova, 1998; Ананьев, 

2016) un teoriju par veseluma pieeju cilvēka attīstībā (Špona, 2006), iegūtās atziņas tika 

izmantotas dvīņu audzinātības kritēriju (Brīvība, Patstāvība, Atbildība) un to rādītāju izstrādei.  

Ir svarīgi uzsvērt D. Lieģenieces uzskatu, ka audzināšana ir pedagoģiska procesa 

nozīmīgs komponents, kurā audzēknis mijiedarbības procesā ar pieaugušajiem (pedagogiem un 

vecākiem) un vienaudžiem sociālajā vidē apgūst savas dzīvesdarbības pamatvērtības, veido 

nozīmīgas zināšanas, prasmes, attieksmes, attīsta Es identitāti (Lieģeniece, 2006). Tas ir svarīgi 

dvīņiem un ietekmē dvīņu personības individualitātes veidošanos. 

Psihologs A. Petrovskis ir secinājis, ka personības individualitāte veidojas pakāpeniski 

(Петровский, 1992). Katra dvīņa audzinātība parādās viņa attieksmēs. Viens no apstākļiem, kas 

ir ģenētiski noteikts, ir bērna attieksme pret svešiem cilvēkiem. Dvīņu situācijā (analizēts 

apakšnod. 1. 3. 1.) ir iespējams, ka viens bērns ir drošs, otrs bailīgs. Otrs personību raksturojošs 

apstāklis ir laika posms, kurā bērns sev izvirza darbības mērķi. Šis apstāklis dvīņiem arī var būt 

atšķirīgs, jo svarīgs apstāklis ir mērķtiecības veidošanās. Tas, kā bērns darbojas ar priekšmetiem, 

vai darbības ir saskaņotas, vai ir pakārtotas kādam mērķim, ir nozīmīgs apstāklis. Bērna 

komunikabilitāte, spēja komunicēt, atrast kontaktu ar citiem bērniem, par šo apstākli liecina 

plašs draugu loks. Ir dvīņi, kas komunicē tikai savā starpā, ir dvīņi ar katram savu draugu loku, 
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viens ir komunikabls, drošs, aktīvs, kustīgs, bet otrs ir sevī ierāvies, mazrunīgs, atrodas pirmā 

dvīņa ēnā. Svarīga ir bērna pārliecība par savām spējām. Šī „dvīņu situācija” kurā dvīņi, 

atrodoties kopā, sarunājas savstarpēji nevis ar pieaugušajiem, bremzē egocentrisko runu. Tā 

ietekmē domāšanas procesus un bērna intelektuālo attīstību, rada kriptofāziju, kas apgrūtina 

jaunu vārdu un jēdzienu apgūšanu. Šo problēmu risināšanā nozīmīga ir 

audzināšanas/pašaudzināšanas organizēšana, par ko raksta A. Špona, I. Čamane (2009) un G. 

Olporta (Олпорт, 2002) aplūkotā individuālā pieeja.  

Personības brīva izvēle ir svarīga, lai attīstītos individualitāte (Dž. Mills, 2007, Špona 

2001, 2014). Temperaments, spējas, personības īpašības, griba (Рубинштейн, 2000, Ильин, 

2000) kā individualitātes komponenti ietekmē dvīņa brīvas izvēles, patstāvības un atbildības 

veidošanos.  

M. Montesori (2006, 50) uzsver, ka cilvēks var būt brīvs, ja viņš ir patstāvīgs. Tādēļ 

bērna pirmās individuālās brīvības aktīvās izpausmes virzīt tā, lai šajā darbībā veidotos 

patstāvība. Pieaugušajiem vēlams bērnam veicināt prasmi sasniegt savus individuālos mērķus un 

vajadzības, veicināt bērnu neatkarību. Katram dvīnim ir fiziskās dotības, lai mācītos un veicinātu 

savu individualitāti. Patstāvības veidošanā nepieciešams sekmēt katra dvīņa neatkarību, lai 

viņiem būtu iespēja izvirzīt un sasniegt savu mērķi. 

Patstāvības un atbildības attīstībai pašaudzināšanas procesā vērtīgas ir S. Maliha, A. 

Siburinas atziņas vecākiem ieteikt dvīņiem pārmaiņus pieņemt individuālus lēmumus (Малых, 

Сибурина, 2008). 

Atbildības veidošanā svarīga ir pienākumu uzņemšanās, tādējādi veidojot attieksmi pret 

darbu (Likona, 2009, 54). To veicina, tiklīdz dvīņiem sāk attīstīties valoda un viņi var darboties 

patstāvīgi, tad ir nepieciešams uzticēt pienākumus. Bērnam augot un attīstot spriešanas spējas, 

audzināšanā ir svarīgi sekmēt patstāvīgas domāšanas attīstību. Vērtību audzināšana ir svarīga 

sākumskolas vecumā. Kad dvīnis uzņemas pienākumu, viņš noskaidro sev daudzus ar šo procesu 

saistītus jautājumus, mācās izvērtēt, kāda ir pienākuma sarežģītība, kā viņš pats jūtas to pildot, 

vai ir vēlme to veikt atkārtoti. 

Dvīņu personības individualitāti ietekmē viņu savstarpējās attiecības un vecāku 

attieksmes (līdzības akcentēšana vai atšķirīgā izcelšana un veicināšana). Tas ietekmē arī dvīņu 

gaumi, jo  ir izveidojies paradums “darīt visu vienādi un kopā”. Taču, kā analizēts iepriekš, ir 

iespējams, ka viens no dvīņiem kļūst par līderi pārī, bet tas sekmē individualitāti un atbildību 

(Friedrich, 1983).  
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Saistību starp bērna Es - koncepciju un pašvērtējumu analizēja A. Reans, J. Kolominskis 

un konstatēja, ka skolēna pārliecību ietekmē gan zināšanas, gan pašvērtējums. Skolēna centieni 

sekmē panākumus, bet panākumi nostiprina pašvērtējumu (Реан, Коломинский, 1999). Dvīņa 

prasme sevi pašvērtēt pētījumā ir svarīgs kritērija Atbildība rādītājs. 

Kritēriju izstrādei nozīmīga ir A. Maklakova atziņa par to, ka dvīņiem ir atšķirīgas 

kognitīvās spējas un gatavība skolai, kas ietekmē brīvu izvēli lietot mācību līdzekļus (Маклаков, 

2006, 256). Vecums (7 - 10 gadi) pēc Ž. Piažē  ir konkrēto operāciju periods (Пиаже, 1969).  

21. gs. aktuāla ir informācijas ieguve, kas notiek ar tehnoloģijām. Nozīmīgas šim 

pētījumam ir M. Prenska (Prensky, 2001) atziņas, ka, lietojot tehnoloģijas, tiek veicināta 

domāšana un uztvere. Viņš ir akcentējis to priekšrocības: 1) straujš domāšanas ātrums pretstatā 

parastajam; 2) paralēla informācijas apstrāde pretstatā lineārajai; 3) nejauša informācijas 

fragmentu atlase pretstatā secīgai; 4) ”kas man par to būs?” pretstatā pacietībai; 5) vispirms attēls 

nevis teksts; 6) spēle pretstatā darbam; 7) komunikācija pretstatā vienpatībai; 8) aktivitāte 

pretstatā pasivitātei; 9) fantāzija pretstatā realitātei; 10) tehnoloģijas kā draugs, nevis kā 

ienaidnieks. Empīriskajā pētījumā informāciju tehnoloģiju izvēle būs viens no dvīņu 

individualitātes audzinātības kritērija Brīvība rādītājiem. 

Sākumskolā notiek pāreja no rotaļām uz abstraktu domāšanu, tādēļ, pamatojoties uz D. 

Dzinteres, I. Stangaines (2007) atziņām, ka prasmju apguvei nepieciešama dinamiska 

koordinācija un integrācija. Viens no kritērija Brīvība rādītājiem ir spēļu un rotaļlietu izvēle, 

viens no kritērija Patstāvība rādītājiem ir prasme patstāvīgi rotaļāties, jo prasmes veidojas 

darbībā (Zelmenis, 2000, Špona, 2001).     

Projektā Skola 2030 ir aktualizētas 20. gs. sākuma nozīmīgas pedagoģijas atziņas. 

Divdesmitā gadsimta pirmajā pusē O. Svenne rakstīja, ka, sākot mācīties skolā, bērns nonāk 

svešā vidē, kur tiek pārlieku ierobežots un regulēts. Bet bērnam ir nepieciešams kustēties, viņš 

grib vēl turpināt rotaļāties, jo rotaļā bērns vingrina pats sevi (Svenne, 1930). Šī atziņa kļūst 

aktuāla mūsdienās, lai veicinātu pašvadītu personīgi nozīmīgu darbību. 21. gs. to akcentē T. 

Morozova (Морозова, 2012). Rotaļas laikā bērns atraisās un iepazīst apkārtējo pasauli. Bērnam 

patīk rotaļāties kopā ar pieaugušo, tādēļ dvīņu vecākiem vēlams to darīt pārmaiņus atsevišķi ar 

katru dvīni. Ģimenē ir svarīgi dvīņus radināt darboties gan  kopā, gan katram atsevišķi, lai tiktu 

novērsta simbiotiskā saite, kas bremzē dvīņu individualitātes attīstību. 

Svarīga ir atziņa, ka bērna dialogrunas pašvadītu attīstību ietekmē bērna individuālās 

attīstības likumsakarības, bērna sadarbības un runas pieredze, bērna zināšanas, prasmes, 
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attieksme pret komunikāciju daudzveidīgās rotaļās. Dvīņu rotaļās sākumskolā ir svarīgi, lai katrs 

ik pa laikam varētu uzņemties vadītāja lomu, tādējādi paaugstinot ieinteresētību un radošumu  

(Stangaine, 2014, 141). Brīvi izvēlētā rotaļā dvīnis lieto un attīsta valodu. Gan bioloģiskie, gan 

vides faktori ir nozīmīgi valodas attīstībai. Raksturīgi, ka monozigotisko dvīņu pētījumos ir 

konstatēts, ka apmēram pusi no sarunu valodas prasmēm nosaka ģenētiskie faktori. 

Monozigotiskiem dvīņiem ir augsta valodas apgūšanas iedzimstamība (Raipulis, 2015). Arī Ē. 

Fromms uzsver individuālo spēju un sociālo funkciju vienību (Фромм, 1998). 

Personības un individualitātes teoriju analīzē ir noskaidrots, ka brīvību kā svarīgu faktoru 

ir akcentējuši pedagogi un psihologi: J. A. Students (1998), A. Špona (2006), Dž. S. Mills 

(2007), T. Makedona (2011), patstāvību M. Montesori (2006), A. Dauge (1928), A. Špona 

(2006), J. Iļjins (2000), M. Zeligmans (1997) un atbildību I. Kons (1984), A. Špona (2006), Ž. 

Dandarova (2006). 

Psihologu (Аверин, 2006;  Реан, 2006; Šteinberga, 2013) teorijās akcentēts, ka 

sākumskolas bērnu socializācija notiek ģimenē, skolā un sabiedrībā. Bērns mācās strādāt. Viņam 

veidojas atbildības izjūta un tiekšanās pēc sasniegumiem, tiek apgūta prasme izvirzīt un atrisināt 

reālus uzdevumus. Airisa Šteinberga uzsver, ka “tikko bērns sāk apzināties sevi kā savas 

darbības subjektu, kad viņu ne fizioloģiskā, ne primārā psiholoģiski sociālā saikne vairs nesaista 

ar tuviniekiem, attīstās tieksme pēc personīgas neatkarības un personīgas brīvības” (Šteinberga, 

2013, 62). 

Īpaši nozīmīga ir A. Šponas (2018) akcentētā atziņa par bērnu kā augstāko vērtību, kuram 

ir nepieciešams vecāku atbalsts iedzimtā potenciāla realizēšanai. Tas ir nodrošināt iespēju iegūt 

brīvu izvēli, patstāvību un atbildību.  

Pamatojoties uz 1. daļā analizētajām un 1. 4. nodaļā aktualizētajām atziņām ir izveidoti 

dvīņu individualitātes audzinātības kritēriji, rādītāji un līmeņi (skat. 20. tabulu). 
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20. tabula. Individualitātes audzinātības kritēriji un rādītāji 

Kritēriji Rādītāji Līmeņi  

Brīvība 
(brīva 

izvēle) 

1.Spēļu un 
rotaļlietu izvēle 

Izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa  
Izvēlas jebkādu, lai tikai nebūtu kā otram dvīnim  
Izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim  
Izvēlas tādu pašu kā otram dvīnim 

4 
3 
2 
1 

2. Zīmētdarbības 

izvēle 

Sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt 
Reizēm patstāvīgi izvēlas zīmēt 
Izvēlas zīmēt, jo otrs zīmē 
Nozīmē no otra 

4 
3 
2 
1 

3. Kustību 

nodarbību izvēle 

Izvēlas savām vajadzībām kustības patstāvīgi 
Izvēlas savām vajadzībām atbilstošu ar vecāku atbalstu 
Izvēlas saskaņoti ar otru dvīni 
Izvēlas otra dvīņa izvēlēto 

4 
3 
2 
1 

4. Informācijas un 
komunikāciju 

tehnoloģiju izvēle 

(IKT) 

Vienmēr patstāvīgi izvēlas IKT un neskatās uz otra 
dvīņa izvēli 
Bieži patstāvīgi izvēlas IKT, bet konsultējas ar otru 
dvīni 
Dažreiz patstāvīgi izvēlas IKT un skatās uz otra dvīņa 
izvēli  
IKT patstāvīgi neizvēlas 

4 
 
3 
 
2 
 
1 

5. Pienākumu 
izvēle 

Izvēlas pienākumu neatkarīgi no otra dvīņa 
Izvēlas pienākumu vecāku mudināts 
Izvēlas pienākumu otra dvīņa ietekmēts 
Nekad patstāvīgi neizvēlas 

4 
3 
2 
1 

Patstāvība 6. Apģērba izvēle Pats izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa 
Izvēlas līdzīgu apģērbu 
Izvēlas tādu pašu kā otram dvīnim 
Ir grūtības patstāvīgi izvēlēties 

4 
3 
2 
1 

7. Ēdiena izvēle Izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa 
Reizēm izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa 
Izvēlas to pašu, ko otrs dvīnis 
Ir grūtības patstāvīgi izvēlēties 

4 
3 
2 
1 

8. Prasme 

patstāvīgi rotaļāties 

Spēj rotaļāties patstāvīgi 
Reizēm rotaļājas patstāvīgi 
Pievienojas otra rotaļām 
Nespēj patstāvīgi rotaļāties 

4 
3 
2 
1 

9. Skolas 

uzdevumu izpilde 

mājās  

Uzdoto pilda patstāvīgi 
Reizēm uzdoto izpilda patstāvīgi 
Uzdevumus pilda ar dvīņa palīdzību 
Nespēj patstāvīgi to izdarīt 

4 
3 
2 
1 

Atbildība 10. Paradums darbu 
pabeigt 

Regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli 
Reizēm pabeidz iesākto darbu individuāli 
Pabeidz iesākto darbu ar dvīņa palīdzību 
Iesākto darbu nepabeidz arī ar atgādinājumu 

4 
3 
2 
1 

11. Rūpes par 

brāli/māsu 

Vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni 
Rūpes par otru dvīni izrāda reizēm 
Vēlas būt aprūpēts 
Uzskata sevi par mazāko, aprūpējamo 

4 
3 
2 
1 

12. Attieksme pret 
pieaugušajiem 
 
 
13. Pašvērtējuma 
prasme  

Izturas draudzīgi, ar cieņu, labestību 
Atturīgi vēro ar interesi 
Izturas nedroši, neuzticīgi 
Ir nedraudzīgs, bailīgs, sevi ierāvies 
Sistemātiski izvērtē paveikto 
Pārsvarā prot izvērtēt paveikto 
Reti izvērtē paveikto 
Neprot izvērtēt paveikto 

4 
3 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
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Pamatotie kritēriji Brīvība, Patstāvība un Atbildība ir pārbaudāmi empīriskajā pētījumā, kurā 

dvīņi ir iesaistīti brīvas izvēles darbības programmas īstenošanā. Dvīņu (7 - 10 gadi) 

individualitātes audzinātības līmenis tiks izvērtēts pēc izstrādātajiem kritērijiem un to rādītājiem 

empīriskajā pētījumā. 

Secinājumi 

 Individualitātei ir svarīgas personības īpašības, griba, lai patstāvīgi veidotu savas spējas. 

Dvīņi apgūst prasmi veidot individualitāti, patstāvīgi izvirzīt mērķi un to īstenot. No pētīto 

teorētisko avotu atziņām par individualitāti tika izveidoti dvīņu (7 - 10 gadi) individualitātes 

audzinātības 3 kritēriji, 13 rādītāji un katram rādītājam 4 līmeņi. Tie ir: 

1. Brīvība (5 rādītāji: Spēļu un rotaļlietu izvēle, Zīmētdarbības izvēle, Kustību nodarbību 

izvēle, Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izvēle (IKT), Pienākumu izvēle); 

2. Patstāvība (4 rādītāji: Apģērba izvēle, Ēdiena izvēle, Prasme patstāvīgi rotaļāties, Skolas 

uzdevumu izpilde mājās); 

3. Atbildība (4 rādītāji: Paradums darbu pabeigt, Rūpes par brāli/māsu, Attieksme pret 

pieaugušajiem, Pašvērtējuma prasme). 

Pēc izstrādātajiem kritērijiem un rādītājiem tiks noteikts dvīņu (7 - 10 gadi) individualitātes 

audzinātības līmenis empīriskā pētījuma konstatējošā eksperimentā un tā dinamika 

veidojošajā eksperimentā. 
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2. Dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas empīriskais pētījums 

ģimenē 

2. 1. Empīriskā pētījuma organizācijas mērķis, saturs, metodes un posmi 

Dvīņu (7 - 10 gadi) individualitātes audzinātības noskaidrošanai un promocijas darbā 

izvirzītās hipotēzes pārbaudei, tika veikts empīriskais pētījums 2 posmos. 

Pirmais posms bija reālās situācijas izpēte konstatējošajā eksperimentā. Tajā tika lietotas 

kvantitatīvas un kvalitatīvas metodes dvīņu dabiskā dzīves vidē ģimenē. 

Šī pētījuma posma mērķis bija noteikt (7 - 10 gadu) dvīņu individualitātes brīvības, 

patstāvības, atbildības attīstības līmeni. 

Pētījumam tika izvirzīti vairāki uzdevumi: 

1. Noteikt dvīņu situācijas ietekmi uz skolēna individualitātes attīstību. 

2. Noteikt dvīņu patstāvības līmeni. 

3. Noteikt, kā tiek sekmēta dvīņu atbildības veidošanās. 

Pētījuma 1. posmā vecāku intervijās tika iegūti dati par dvīņu zigotitāti (MZ vai DZ, kuri 

var būt viena vai pretēja dzimuma), sākumskolas klasi, fizisko sagatavotību attiecīgajam 

attīstības posmam, par dvīņu interesēm, fakti, raksturojoši dvīņu savstarpējās attieksmes un 

attiecības: dvīņu situācija un ar to saistītie fakti - kriptofāzijas esamība bērnībā, kas bremzē 

pareizas valodas attīstību un bērna psiholoģiskai attīstībai svarīgo egocentriskās runas attīstību, 

kavē socializāciju un adaptāciju; noslēgšanās pāra iekšienē un citu nepieņemšana sava diādē ar 

jau iepriekš minētām sekām un, visbeidzot, vecāku novērotā sabiedrības attieksme pret dvīņiem, 

kura izpaužas vēlmē dvīņus redzēt kopā un it visā vienādus. Tad pēc zinātniskajās teorijās 

iegūtajām atziņām (personība, individualitāte, audzināšana/pašaudzināšana, pētījumi par dvīņu 

fizisko un psiholoģisko attīstību veselumā, individuālā pieeja un attieksmju veidošanās 

audzināšanā)  izveidotiem kritērijiem un rādītājiem tika noteikts dvīņu individualitātes 

audzinātības reālais līmenis, turpmāk dokumentēts kā 1. mērījums.  Dati tika apstrādāti SPSS 

programmā. Intervijas notika gan klātienē, braucot pie Latvijā dzīvojošām ģimenēm, gan arī daži 

jautājumi tika uzdoti telefoniski un ar e-pasta starpniecību. Apstrādājot un analizējot savāktos 

datus, iegūtā informācija un analīzes atziņas pētījumu ievirzīja 2. posmā. Ņemot vērā situāciju 

mērījumu izpētes rezultātus par dvīņu individualitātes audzinātības reālo līmeni, tika izveidots 

dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas modelis, kuru bija nepieciešams pārbaudīt 

veidojošās ekperimentālās darbības posmā ģimenē.  
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Otrais ir veidojošās eksperimentālās darbības posms (Kristapsone, 2011; Сильченкова 

2014). 

Veidojošās eksperimentālās darbības posma mērķis - pārbaudīt dvīņu (7 - 10 gadi) 

individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas modeli. 

Veidojošās eksperimentālās darbības posma uzdevumi bija šādi: 

1. Izveidot un realizēt programmu dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas 

veicināšanai ģimenē. 

2. Noteikt pedagoģiskos līdzekļus dvīņu individualitātes audzināšanas pilnveidošanai.  

3. Izstrādāt ieteikumus dvīņu vecākiem katra bērna individualitātes pašaudzināšanas virzīšanai. 

 Pētījuma problēma radusies individuālas attieksmes un audzināšanas realizācijas 

nepilnībā, dvīņa nespēja atbilstoši savām vajadzībām, raksturam un spējām izkopt un tālāk 

pilnveidot ģenētiski mantotas dotības un apzināties sevi kā atsevišķu indivīdu, kurš veidojas par 

personību ar izkoptu individualitāti. Katram dvīnim nepieciešams gūt savu individuālu 

pašpieredzi, darbojoties veidot savu vērtību krātuvi un pašattīstīties. Vēlama būtu iespēja brīvai 

izvēlei, kas veicinātu patstāvības un atbildības veidošanos. Tā ir iespēja patstāvīgi izdarīt brīvu 

izvēli un par to atbildēt, veicot sev personīgi nozīmīgu darbību. Audzināt darbībā sevi nozīmē 

mācīties vadīt savu pašattīstību. Brīvi izvēlēties dvīnis var ikdienas dzīves darbībā: bērns var 

izvēlēties rotaļlietu, viņš var izpaust sevi zīmējot, pats var izvēlēties sev piemērotas kustības un 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, izvēlēties savai būtībai piemērotākā pienākuma 

pildīšanu. Tas dod dvīnim drosmi un varēšanu sevi apliecināt pašam, neatkarīgi no otra, izjust 

sevi kā vērtību pašam par sevi, ne tikai kopā ar otru dvīni. Patstāvību kā sevi apliecinošu rādītāju 

dvīnis atklāj atšķirīga apģērba un ēdiena brīvā izvēlē, spējot atsevišķi patstāvīgi rotaļāties un 

skolas uzdevumus izpildīt mājās. Patstāvīgi izvēloties pienākumu, dvīnim tiek dota iespēja 

uzņemties atbildību. Par atbildības veidošanos liecina iesāktā darba pabeigšana, kā arī vēlme 

uzņemties rūpes par otru dvīni. Attieksme pret apkārtējiem pieaugušajiem izsaka bērna gatavību 

uzņemties atbildību. Pieredze apliecina, ka bailīgs, sevī ierāvies bērns ar izteikti intravertu dabu 

neuzņemas atbildību. Svarīgs rādītājs, kurš raksturo reālās atbildības līmeni, ir tieksme un 

prasme vērtēt savu darbu, panākumus, pilnveidošanās iespējas. 

Hipotēzes pārbaudei par dvīņu individualitātes audzinātību ģimenē, tika veikts 

empīriskais pētījums, kurā piedalījās 100 dvīņi (7 - 10 gadi) no Latvijas pilsētām: Rīgas, 

Jaunjelgavas, Valmieras, Madonas, Jēkabpils, Pļaviņām, Rēzeknes, Smiltenes, Tukuma un 

novadiem: Līvānu (Rožupes pagasts), Jelgavas (Elejas pagasts), Madonas (Mārcienas pagasts). 
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Konstatējošā pētījumā tika veiktas strukturētās intervijas, kurās piedalījās 50 dvīņu 

ģimenes: dvīņu vecāki (46 māmiņas un 1 tētis) un vecvecāki (3 vecmāmiņas), dzīvojoši ģimenē 

un iesaistījušies bērnu audzināšanā.  

Veidojošā eksperimentā piedalījās visas 50 dvīņu ģimenes. 50 ģimenēs dvīņiem pēc 

brīvas izvēles, balstoties uz izveidoto individualitātes pašaudzināšanas modeli, katra 

individualitātes audzinātības kritērija (Brīvība, Patstāvība, Atbildība) rādītāju līmeņa 

paaugstināšanai tika veidota vingrinājumu sistēma. Reālā līmeņa (pētījuma sākumā) un pētījuma 

beigās (pēc vingrinājumu pildīšanas) iegūtie rezultāti tika salīdzināti visiem 50 pāriem. Dvīņu 

vecāki rakstīja dienasgrāmatas, tās tika analizētas. Dvīņi (60) atbildēja uz jautājumiem par 

pienākumiem savā ģimenē (7., 8. pielikums). Dvīņu klasesbiedri (218) dalījās domās par 

dvīņiem (18., 19. pielikums). Kā papildus diagnosticējoša metode tika izmantota projektīvā 

metode, ar kuras palīdzību tika analizēti 40 dvīņu zīmējumi (21., 22. pielikums). 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. attēls. Empīriskā pētījuma dizains 

Pamatojoties uz teorētisko pētījumu, dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas 

izzināšanā tika izmantotas empīriskā pētījuma metodes: 

 naratīvās intervijas (100 respondenti); 

 novērošana (100 respondenti); 

 anketas (80 respondenti), (60 respondenti); 

 skolēnu dienasgrāmatu kontentanalīze (8 respondenti); 

 projektīvā metode (40 respondenti); 

Datu apstrādei tika izmantotas Microsft Excell un SPSS programma (26. pielikums). 

Sākuma un beigu datu salīdzināšanai izmantots Vilkoksona tests. Dati tika analīzēti un 

interpretēti. 

1. posms 

Konstatējošais eksperiments. Reālās situācijas izpēte. 1.  mērījums. 

2. posms 

Veidojošais eksperiments.  

1. Brīvu izvēli, patstāvību un atbildību sekmējošu vingrinājumu izveide un 

realizēšana. 

2. 2. mērījums. 1. un 2. mērījuma salīdzināšana, datu apstrāde un analīze. 

3. Ieteikumu dvīņu individualitātes pašaudzināšanas sekmēšanai izstrāde.   
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Konstatējošā pētījuma pamatā ir strukturēta intervija ar katra dvīņu pāra vecākiem, kuri 

dod informāciju par patreizējo dvīņu audzinātības līmeni, atbildot uz 13 jautājumiem par 13 

individualitātes noteikšanas rādītājiem katram ar 4 līmeņiem. Par dvīņu spēju patstāvīgi brīvi 

izvēlēties liecina atbildes uz pirmajiem 5 jautājumiem. Par to, cik dvīņi ir patstāvīgi un 

neatkarīgi viens no otra, liecina nākamie 4 jautājumi. Cik lielā mērā dvīņi ir gatavi uzņemties 

atbildību par sevi un otru un spēt sevi novērtēt, parāda pēdējo 4 jautājumu atbildes. Katra dvīņa 

personības individualitātes audzinātības vērtēšanas rādītāja līmeņi tika izstrādāti augošā secībā, t. 

i., atbilžu varianti ar augstāku balli liecina par augstāku atbilstību izvirzītajiem kritērijiem: 

Brīvība (brīva izvēle), Patstāvība, Atbildība (1. pielikums).  

Dvīņu (7 - 10 gadi) individualitātes audzinātības līmeņa noteikšanā tika izmantoti 

kvalitatīvi un kvantitatīvi raksturojumi, kuri ir atbilstoši skaitliski noteiktiem rādītājiem ballēs:  

 4 balles - 4. līmenis, augsti izteikts rādītājs, skolēna izvēlē, uzvedībā un attieksmēs 

novērots vienmēr (no 10 situācijām 8 - 10 situācijās); 

 3 balles - 3. līmenis, pietiekami izteikts rādītājs, skolēna izvēlē, uzvedībā un 

attieksmēs novērots bieži (no 10 situācijām 5 - 8 situācijās); 

 2 balles - 2. līmenis, vidēji izteikts rādītājs, skolēna izvēlē, uzvedībā un attieksmēs 

novērots reti (no 10 situācijām 2 - 5 situācijās); 

 1 balle - 1. līmenis, vāji izteikts rādītājs, skolēna izvēlē, uzvedībā un attieksmēs 

gandrīz nav novērots (no 10 situācijām 0 - 2 situācijās). 

Vecāku atbildes uz anketas jautājumiem (16. pielikums) dod iespēju noskaidrot dvīņu 

savstarpējās attiecības, to veidošanos un noteicošos faktorus. Savukārt dvīņu savstarpējās 

attiecības ir svarīgs katra individualitātes audzināšanu/pašaudzināšanu ietekmējošs faktors: lai 

dvīnis pats virzītu savas individualitātes audzināšanu, svarīgs ir lomu sadalījums pārī, spēja 

sazināties ar citiem bērniem un pieņemt tos savā diādē, novērst pārlieku nemitīgu savstarpēju 

konkurenci un kriptofāziju (dvīņu autonomā runa), atbrīvot dvīņus no izjūtas, ka tikai kopā viņi 

ir vērtīgi sev un sabiedrībai. 

Svarīgi bija noskaidrot dvīņiem tuvāk esošās sabiedrības daļas domas un pastāvošos 

priekšstatus par viņiem; kādi ir uzskati par dvīņiem. Tādēļ tika veikta dvīņu klasesbiedru 

anketēšana. Klasesbiedri savās atbildēs (18., 19. tabula) pauda savus uzskatus par dvīņiem, 

atbildot uz jautājumiem par to, kā viņi uztver dvīņus - abus kopā vai katru atsevišķi; ko viņi 

domā par dvīņiem - viņu apģērbam un domām vajadzētu būt vienādām vai atšķirīgām; kā 
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dvīņiem vajadzētu rīkoties - vienādi vai atšķirīgi; vai dvīņi ir uzskatāmi par parastiem brāļiem un 

māsām vai starp dvīņiem ir ciešāka saite.  

Daži klasesbiedri izteica savas domas par dvīņiem. Vecāku aptauju rezultāti (17. 

pielikums) rādīja, ka tikai izņēmuma gadījumā varēja atbildēt noliedzoši uz jautājumu, vai esat 

izjutuši sabiedrības vēlmi dvīņus redzēt kā viena veseluma divas vienādas vai pēc iespējas 

līdzīgākas pusītes. Arī I. Rāvičes - Šcerbo (Равич-Щербо, 2000) apkopotajos pētījumos par 

dvīņiem ir līdzīgas atziņas. Tāpēc šajā pētījumā ļoti svarīgi bija konstatēt vienaudžu klasesbiedru 

domas. Tās tika iegūtas izlases veidā (kopā 218 respondenti), pateicoties to dvīņu pedagogiem, 

kuri atbalsta un piedalās pētījumā (Jēkabpils: 129 respondenti no pētījumā iesaistīto dvīņu 8 

klasēm, Valmiera: 12 respondenti no pētījumā iesaistīto dvīņu 1 klases, Jaunjelgava: 36 

respondenti no pētījumā iesaistīto dvīņu 3 klasēm, Pļaviņas: 12 respondenti no pētījumā iesaistīto 

dvīņu 1 klases, Rēzekne: 29 respondenti no pētījumā iesaistīto dvīņu 1 klases). 

2. pētījuma posmā, tika analizētas 4 dvīņu pāru rakstītās dienasgrāmatas (12., 13., 14., 15. 

pielikums), lai noskaidrotu, kā dvīņi paši sevi audzina. Ikdienas situācijas liecina par dvīņa 

sagatavotību darba un atpūtas patstāvīgai brīvai izvēlei, lai iesākto darbību paveiktu līdz galam 

un uzņemtos par to personīgu atbildību. 

Kā papildus diagnosticējošā metode tika izmantota projektīvā metode. Pēc brīvas izvēles 

savu ģimeni zīmēja 40 dvīņi (MZ: 4 pāri un 1 meitene no pāra, DZ: 8 pāri, pretēja dzimuma: 7 

pāri un meitene no pāra) (22. pielikums). Pēc izveidotiem dvīņu zīmējumu vērtēšanas kritērijiem 

tika analizēti bērnu zīmējumi (apraksts 21. pielikumā). Zīmējumā dvīnis parāda savu ģimenes 

redzējumu un to, kā tas atklāj un attīsta paša individualitāti, kuras audzināšana/pašaudzināšana 

turpmāk tiks pētīta.  

Liela nozīme ir brīviem zīmējumiem un citai brīvai izteiksmei (Dauge, 1928), jo bērnam 

ir svarīgi parādīt to, ko viņš jūt, kas viņam patīk, pēc kā ilgojas. 

Pētījumam svarīga ir V. Hibneres atziņa, ka savukārt patstāvīga radoša darbība, zīmējot 

pēc vecāku ierosinājuma, sekmē un veicina bērna vispārējo individuālo attīstību (Hibnere, 1998). 

Bērna zīmējumos atklājas bērnam nozīmīgas pazīmes, kas saistās ar konkrētā jēdziena 

izpratni. Šīs pazīmes parādās zīmējumā izvēlētajā objektā vai detaļā, tā, pētot divu latgaliešu 

ģimeņu zīmējumus un stāstījumus par konkrētiem jēdzieniem, secināja D. Markus, I. Bukša, S. 

Daume. Viņas uzsvēra, ka vienas ģimenes dvīņu zīmējumi un stāstījumi ir līdzīgāki, kad jēdzieni 

ir abstraktāki, tad bērni izmanto apkārtējā pasaulē mācīto, televīzijā vai attēlos redzēto. Lielākas 

atšķirības D. Markus, I. Bukša, S. Daume novēroja tajos vienas ģimenes dvīņu zīmējumos un 
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stāstījumos, kuros jaušamas paša bērna emocionālās asociācijas. Autores uzsver, ka vienas 

ģimenes zīmējumi ir līdzīgāki, tomēr vienādi tie nav nekad (Markus, Bukša, Daume, 2016). 

V. Hibnere, Grasmane uzskata, ka bērna zīmējumā izpaužas viņa personīgie uzskati, 

vērtību attiecības, domāšanas loģika un radošā iztēle. Bērns pauž sevi darbībā, bet šī darbība 

palīdz viņam veidoties par personību. Viņas uzsver, ka radošu darbošanos nepieciešams veidot 

par ikvienas personības pozitīvu paradumu (Hibnere, Grasmane, 2000). Zīmētdarbība ir veids kā 

katrs dvīnis var radoši izpaust savu noskaņojumu, iztēli un uzskatus par sev tuvāko apkārtni un 

cilvēkiem. 

To, ka katra bērna mākslinieciski radošā darbība būs atšķirīga, katrs zīmējums būs 

atšķirīgāks kā kaut kas jauns, neredzēts, uzsver A. Randoha. Zīmējumu un citu mākslas darbu 

dažādību noteiks arī katra dvīņu bērna personība, jo ikviens ir individualitāte ar savām domām, 

jūtām un emocijām, ar savu dzīves pieredzi, jo vairāk impulsu no apkārtējās pasaules piedzīvos 

bērns, jo daudzpusīgāks viņš ir (Randoha, 2015). Zīmētdarbībā katrs dvīnis izpauž pašpieredzi. 

Šādā darbā viņš izsaka savu iekšējo pasauli, tāpēc katrs bērns uzdevumu risina, veic atšķirīgi 

radoši. Šīs atziņas tika ņemtas vērā, izvērtējot dvīņu zīmējumus. Rezultātā var secināt, ka dvīņu 

bērnu zīmējumi izmantojami (papildus diagnostikas - projektīvā metode) viņu individualitātes 

audzinātības līmeņa noteikšanai.  

 

2. 2. Dvīņu individualitātes audzinātības reālais līmenis ģimenē 

 

Individualitātes audzinātības reālais līmenis tika noteikts 100 sākumskolas dvīņiem jeb 

50 dvīņu pāriem. Dvīņu personības individualitātes audzinātības vērtēšana notika pēc trim 

kritērijiem: Brīvība, Patstāvība, Atbildība, kuru būtība atklāta rādītājos pa līmeņiem. Sistemātiski 

novērojumi, naratīvas intervijas ar vecākiem un skolotājiem, jautājumi un atbildes bērnam, 

pašpieredzes analīze deva iespēju izveidot dvīņu pāru individualitātes attīstības reālo situāciju 

konstatējošā pētījuma posmā. Ar šīm metodēm tika pētīti 50 dvīņu pāri, atbilstīgi izstrādātiem 

kritērijiem un rādītājiem. Ētisku apsvērumu dēļ bērnu vārdi ir mainīti. 

Karolīna un Sintija (MZ, 3. klase) spēles vai rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi viena 

no otras. Karolīna un Sintija abas sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Karolīna kustību 

nodarbības atbilstoši savām vajadzībām izvēlas ar vecāku atbalstu, Sintija veselības stāvokļa dēļ 

nevar patstāvīgi izvēlēties kustību aktivitātes. Karolīna un Sintija informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas patstāvīgi izvēlas reizēm. Karolīna un Sintija abas pienākumu pildīt izvēlas vecāku 
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mudinātas. Karolīna un Sintija apģērbu abas izvēlas pašas neatkarīgi viena no otras. Ēdienu 

Karolīna un Sintija izvēlas pašas neatkarīgi viena no otras. Karolīna un Sintija abas spēj 

rotaļāties patstāvīgi. Skolas uzdevumus mājās Sintija pilda patstāvīgi, Karolīna tos pilda ar otra 

palīdzību. Karolīna un Sintija iesākto darbu pabeidz individuāli reizēm. Karolīna un Sintija abas 

vēlas būt aprūpētas. Attieksmē pret pieaugušajiem Karolīna un Sintija ir nedraudzīgas, bailīgas, 

sevī ierāvušās. Karolīna un Sintija abas neprot izvērtēt paveikto. 

Armīns un Timurs (MZ, 2. klase) abi spēles vai rotaļlietu izvēlas tādu pašu ka otram. 

Armīns un Timurs abi patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Timurs atbilstoši savām vajadzībām 

kustību nodarbības izvēlas patstāvīgi, Armīns kustību nodarbības izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. 

Armīns un Timurs informācijas un komunikāciju tehnoloģijas patstāvīgi izvēlas reizēm. Armīns 

un Timurs izvēlas pildīt pienākumu patstāvīgi neatkarīgi no otra. Armīns un Timurs apģērbu abi 

izvēlas paši neatkarīgi viens no otra. Ēdienu Armīns un Timurs abi izvēlas neatkarīgi viens no 

otra reizēm. Armīns un Timurs abi nespēj patstāvīgi rotaļāties. Skolas uzdevumus mājās Armīns 

un Timurs abi pilda patstāvīgi. Armīns un Timurs iesākto darbu pabeidz individuāli reizēm. 

Armīns un Timurs vienmēr uzņemas rūpes par brāli. Armīns un Timurs pret pieaugušajiem 

izturas ar cieņu, labestību. Armīns un Timurs abi pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Raimonda un Dace. (DZ, 3. klase) Raimonda izvēlas līdzīgu spēli vai rotaļlietu kā otrai 

dvīnei, Dace patstāvīgi spēli vai rotaļlietu izvēlas reizēm. Raimonda un Dace abas sistemātiski 

patstāvīgi izvēlas zīmēt. Raimonda un Dace abas atbilstoši savām vajadzībām kustību nodarbības 

izvēlas patstāvīgi. Raimonda un Dace abas bieži patstāvīgi izvēlas informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas. Raimonda un Dace abas pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudinātas. Raimonda un 

Dace apģērbu abas izvēlas pašas neatkarīgi viena no otras. Ēdienu Raimonda un Dace abas 

izvēlas to pašu ko otra. Dace spēj rotaļāties patstāvīgi, Raimonda pievienojas otras rotaļām. 

Skolas uzdevumus mājās Raimonda un Dace abas pilda patstāvīgi. Raimonda un Dace abas 

pabeidz iesākto darbu individuāli reizēm. Raimonda vienmēr uzņemas rūpes par māsu, Dace 

vēlas būt aprūpēta. Raimonda un Dace abas ieinteresēti vēro pieaugušos. Raimonda un Dace 

abas pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Rūdolfs un Arnis (DZ, 3. klase) abi spēles vai rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi viens 

no otra. Arnis sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Rūdolfs nozīmē no Arņa. Rūdolfs atbilstoši 

savām vajadzībām kustību nodarbības izvēlas patstāvīgi, Arnis kustību nodarbības atbilstoši 

savām vajadzībām izvēlas ar vecāku atbalstu. Rūdolfs vienmēr patstāvīgi izvēlas informācijas 

tehnoloģijas, Arnis bieži patstāvīgi izvēlas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Rūdolfs 
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un Arnis pienākumu pildīt abi izvēlas vecāku mudināti. Arnis apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no 

otra, Rūdolfam ir grūtības patstāvīgi izvēlēties apģērbu. Arnis ēdienu izvēlas pats neatkarīgi no 

otra, Rūdolfs izvēlas to, ko ir izvēlējies otrs. Rūdolfs un Arnis abi spēj rotaļāties patstāvīgi. 

Skolas uzdevumus mājās Rūdolfs pilda patstāvīgi, Arnis tos pilda ar otra palīdzību. Arnis 

regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Rūdolfs pabeidz iesākto darbu ar Arņa 

palīdzību. Arnis vienmēr uzņemas rūpes par brāli, Rūdolfs vēlas būt aprūpēts. Pret 

pieaugušajiem Rūdolfs izturas ar cieņu, labestību, Arnis tos ieinteresēti vēro. Rūdolfs un Arnis 

abi pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Ingrīda un Rubens (3. klase) spēles vai rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi viens no 

otra. Ingrīda un Rubens sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Rubens atbilstoši savām 

vajadzībām kustību nodarbības izvēlas patstāvīgi, Ingrīda kustību nodarbības izvēlas saskaņoti ar 

otru dvīni. Ingrīda un Rubens vienmēr patstāvīgi izvēlas informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas. Ingrīda izvēlas pildīt pienākumu patstāvīgi neatkarīgi no otra, Rubens pienākumu 

pildīt izvēlas vecāku mudināts. Ingrīda un Rubens apģērbu izvēlas paši neatkarīgi no otra. 

Ēdienu Ingrīda un Rubens abi izvēlas paši neatkarīgi no otra. Ingrīda un Rubens abi spēj 

rotaļāties patstāvīgi. Skolas uzdevumus mājās Ingrīda un Rubens abi pilda patstāvīgi. Ingrīda un 

Rubens regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli. Ingrīda izrāda rūpes par brāli 

reizēm, Rubens vēlas būt aprūpēts. Ingrīda un Rubens abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, 

labestību. Ingrīda un Rubens abi pārsvarā prot izvērtēt paveikto. Pārējo 45 dvīņu pāru 

individualitātes audzinātības reālā līmeņa apraksts 2. pielikumā (reālā līmeņa vērtējums ballēs 3. 

pielikums). 

Patstāvību kā nozīmīgu personības īpašību uzsver I. Kons skaidrojot, ka zināms 

patstāvības līmenis, būdams kā nepieciešams nosacījums personīgai attieksmei pret rīcību un 

parādībām, vienlaikus ir arī svarīgākais nosacījums apziņas un pašapziņas tapšanā, jo morālais 

Es veidojas pēc tiem pašiem likumiem kā citi personības kā darbības subjekta aspekti (Кон, 

1984). Par atbildību, veicot darbību, un motivāciju nepieciešamu tās veikšanai raksta Ž. 

Dandarova (Дандарова, 2006). 

J. Iļjins uzskata, ka audzināšanā, veidojot prasmi uzticētos uzdevumus pabeigt jau no 

pirmsskolas vecuma, bērnā tiek attīstīta neatlaidība. Pozitīva loma neatlaidības un mērķtiecības 

audzināšanā ir nozīmīgiem mērķiem, pienākuma apziņai un atbildībai par uzticēto uzdevumu. Ir 

svarīgi, lai bērns radušos šķēršļu gadījumā iemācītos nepārtraukt centību mērķa sasniegšanai 

(Ильин, 2000, 196). 



89 

 

 

 

Atbildību I. Kons (Кон, 1984) raksturo kā personības spēju pildīt kādu sociālu vai 

intelektuālu uzdevumu, tajā pat laikā uzsverot, cik daudzškautņains ir šis jēdziens. Vēsturiskajā 

attīstībā eksistē vairāki virzieni: no kolektīvā uz individuālo, no ārējā uz iekšējo, psiholoģisko, 

no retrospektīvās (atbildība par pagātni, vaina) pie perspektīvas (atbildība par nākotni, 

pienākums). Atbildības atribūtika var būt kā ārēja, no sabiedrības skatījuma, tā arī iekšēja, no 

personīgā Es skatījuma. Pēc izvirzītā vajadzību satura indivīdam kā atbildības nesējam, tā abos 

gadījumos var arī neatšķirties (piemēram, apzinīgi izpildīts darbs vienlaicīgi ir sabiedrisks un 

personisks pienākums). Atšķirība ir tā, ka pirmajā gadījumā kā kontrolētājs būs sabiedrība, otrajā 

- pati personība. Atšķirība ir subjektīva - kam personība atbildēs par padarīto. Būtiski, ka pirmajā 

gadījumā tas ir pienākums, otrajā - atbildība. Vairāki autori (Кон, 1984; Петанова, 2006) ir 

pētījuši cilvēka spēju novērtēt sevi, savu rīcību, savus sasniegumus. Viens no atbildības 

vērtēšanas rādītājiem ir skolēna pašvērtējuma prasme, kas empīriskajā pētījumā tika izmantots 

(skatīt 20. tabulu 77 lpp.). Cilvēka priekšstats pašam par sevi atkarīgs no tā, kā viņu novērtē 

apkārtējie, sevišķi grupas vērtējums. Pozitīva vērtējuma ietekmē pašvērtējums paaugstinās, 

negatīva - pazeminās. Nereti šāda nobīde mēdz būt diezgan noturīga, pie kam, vienlaicīgi 

pazeminās pašvērtējums arī tajās jomās, kuras nav skāris apkārtējo zemais vērtējums. 

Eksperimentālie pētījumi pierāda, ka Es tēla un sociālās uzvedības normu izmaiņas nosaka 

apkārtējo vērtējums (Кон, 1984). Šīs I. Kona bija īpaši nozīmīgas empīriskā pētījuma 

organizācijā. 

Empīriskā pētījuma statistiskie mērījumi tika veikti, vispirms nosakot reālo 

individualitātes audzinātības līmeni. Viens no trim individualitātes vērtēšanas kritērijiem ir 

Brīvība, kas raksturo skolēna brīvu izvēli iegūt spēli vai rotaļlietu, darboties sev vēlamā formā 

un veikt pienākumu. Otrs individualitātes vērtēšanas kritērijs ir Patstāvība, raksturojošs spēju 

individuāli izvēlēties apģērbu, ēdienu, prasmi patstāvīgi rotaļāties un pildīt skolas mājas darbus. 

Trešais individualitātes vērtēšanas kritērijs ir Atbildība, kas raksturo dvīņa spēju pabeigt iesākto 

līdz galam, vēlmi uzņemties rūpes par otru, paust pozitīvu attieksmi pret pieaugušajiem un, 

visbeidzot, prast novērtēt sevi, savu darbu.  

Visi 50 pāru individualitātes audzinātības rezultāti tika apstrādāti ar SPSS programmu 

(26. pielikums). Individualitātes audzinātībai kopumā un katram kritērijam atsevišķi tika 

aprēķināts Kronbaha Alfas koeficients, kas ir pietiekami augsts katram kritērijam (21. tabula). 
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21. tabula. Dvīņu individualitātes audzinātības kritēriju Kronbaha Alfas koeficienti  

 Kronbaha Alfas koeficients 

Brīvība 0,595 

Patstāvība 0,611 

Atbildība 0,569 

Individualitāte 0,691 

Individualitātes audzinātības kritēriju sākotnēji iegūtiem datiem dvīņu raksturošanai tika 

aprēķināti statistiskie rādītāji (22. tabula). 

22. tabula. Dvīņu individualitātes audzinātības kritēriju statistiskie rādītāji konstatējošajā posmā 

(3. pielikums) 

 Brīvība Patstāvība Atbildība 

Skaits (valīdi) kopā 100 100 100 

Aritm. vid. 3,07 3,44 3,27 

Skaits (valīdi) MZ 20 20 20 

Aritm. vid. 2,93 3,35 3,28 

Skaits (valīdi) DZ 46 46 46 

Aritm. vid. 3,12 3,52 3,25 

Skaits (valīdi) Pretēja dzimuma 34 34 34 

Aritm. vid. 3,15 3,46 3,29 

Aritmētiski vidējais visiem dvīņiem kopā visaugstākais ir kritērijam Patstāvība - 3,44 no 

4 iespējamām ballēm, viszemākais - 3,07 rādītājam Brīvība. Iegūtais aritmētiski vidējais parāda, 

ka pētījuma konstatējošā posmā monozigotiskiem (MZ) dvīņiem vidēji kritērijam Brīvība ir 

vismazākais ballu skaits: 2,93 balles no 4 iespējamām. Tas liecina, ka MZ dvīņu brīva izvēle 

jebkurai sevi attīstošai darbībai (rotaļlietas, zīmētdarbība, kustību nodarbības, informācijas 

tehnoloģijas, pienākumi) nav pietiekoša. Šī atziņa kļuva par vienu no pedagoģiskiem 

nosacījumiem, organizējot programmu dvīņu individualitātes attīstības veicināšanai. Kritēriju 

Patstāvība (3,35) un Atbildība (3,28) balles salīdzinoši ir augstākas. Dizigotiskie (DZ) dvīņi 

pētījuma konstatējošājā posmā demonstrē lielāku gatavību (aritm. vid. 3,12) brīvai izvēlei 

(rotaļlietas, zīmētdarbība, kustību nodarbības, informācijas tehnoloģijas, pienākumi), kritēriju 

Patstāvība (aritm. vid. 3,52 augstāks kā MZ dvīņiem) un Atbildība (aritm. vid. 3,25) līmenis ir 

virs vidējā. Salīdzinot pretēja dzimuma dvīņi ir vienlīdzīgi dizigotiskiem dvīņiem. Visaugstākās 

vidējās balles ir kritērijam Patstāvība, tās raksturo visu grupu dvīņu līmeni, kas tuvojas 

maksimālajam (4 balles), tomēr individualitātes attīstības sekmēšanai kritēriju Brīvība un 

Atbildība (sevišķi MZ dvīņiem) līmeni nepieciešams uzlabot. Tas tika ņemts vērā turpmāk, 

eksperimentā modelējot dvīņu individualitātes audzinātību. 
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Pirmā kritērija Brīvība rādītāju (dati 3. pielikums) statistika un biežumu sadalījums 

redzams 23. tabulā. 

23. tabula. Statistika un biežumu sadalījums kritērijam Brīvība (tabulā iekavās norādīts dvīņu 

skaits) 
Rādītāji Aritmētiski vidējais 

MZ 
(20) 

DZ 
(46) 

Pretēja dzimuma 
(34) 

Visi 
(100) 

Spēļu un rotaļlietu izvēle 2,50 3,17 3,29 2,98 
Zīmētdarbības izvēle 3,45 3,41 3,12 3,33 
Kustību nodarbību izvēle 3,00 3,11 3,03 3,05 
IKT izvēle 2,80 3,00 3,25 3,07 
Pienākumu izvēle 2,90 2,91 3,06 2,96 

Sākumskolas dvīņu individualitātes audzinātības vērtēšanas kritēriju Brīvība raksturo 

brīva izvēle: spēļu un rotaļlietu izvēle, zīmētdarbības izvēle, kustību nodarbību izvēle, 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izvēle un pienākumu izvēle. Augstāko līmeni 4 balles, 

kas liecina par maksimālu izvēles brīvību, bija iespējams iegūt, ja dvīnis izvēli izdara patstāvīgi, 

neatkarīgi no otra dvīņa. Zemāko līmeni 1 balli, kas liecina par brīvas izvēles trūkumu, ieguva 

dvīnis, kurš izvēli izdarīja kopējot darbībā otru dvīni. Dvīņiem šī izvēle ir atšķirīga katram 

darbības veidam (spēļu un rotaļlietu lietošana, zīmētdarbība, kustību nodarbības, informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju nodarbības, pienākumu izpilde) un katrai dvīņu grupai (MZ, DZ, 

pretēja dzimuma). 

Kritērija Brīvība reālā līmeņa sīkākai analīzei nepieciešams aplūkot katras grupas datus 

atsevišķi (3. pielikums, iespējamie mērījumi aprēķināti, reizinot grupas dvīņu skaitu ar attiecīgā 

kritērija rādītāju skaitu). MZ, DZ, pretēja dzimuma dvīņu reālā līmeņa datu kopsavilkums pēc 

kritērija Brīvība rādītājiem redzams 24. tabulā. 

24. tabula. Situāciju mērījumu skaits kritērija Brīvība rādītājos 

MZ  
(50 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 7 5 6 10 2 8 0 3 
vienam 3 3 2 3 3 1 1 0 

DZ 
(115 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 19 19 7 12 11 7 1 0 
vienam 14 15 12 16 5 8 3 3 
Pretēja 

dzimuma 
(75 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitene zēns meitene zēns meitene zēns meitene zēns 

abiem 31 19 14 1 
vienam 8 9 4 4 6 3 1 0 
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MZ (monozigotisko) dvīņu 10 pāriem kritērija Brīvība rādītājos 4 balles 4. augstākais 

līmenis abiem dvīņiem pārī ir 12 situāciju mērījumos no 50 iespējamiem (meiteņu pāriem 7 

mērījumos, zēnu pāriem 5 mērījumos), vienam dvīnim no pāra 6 situāciju mērījumos no 50 

iespējamiem (meiteņu pāriem 3 mērījumos, zēnu pāriem 3 mērījumos). Redzams, ka 

konstatējošā pētījuma posmā MZ dvīņu patstāvīga brīva izvēle meitenēm un zēniem ir aptuveni 

vienāda. MZ dvīņu 10 pāriem kritērija Brīvība rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas liecina par 

pozitīvu brīvas izvēles pilnveidošanās iespēju turpmāk, abiem dvīņiem pārī ir 16 situāciju 

mērījumos no 50 iespējamiem (meiteņu pāriem 6 mērījumos, zēnu pāriem 10 mērījumos). MZ 

dvīņu 10 pāriem kritērija Brīvība rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par brīvas izvēles 

trūkumu, vienam dvīnim no pāra 4 situāciju mērījumos (3 meiteņu, 1 zēnu pārim), abiem 

dvīņiem 10 mērījumos no 50 iespējamiem (2 mērījumos meiteņu pāriem, 8 mērījumos zēnu 

pāriem). Kritērija Brīvība rādītājos 1 balle zemākais līmenis liecina par absolūtu brīvas izvēles 

trūkumu. Tātad dvīnis ikdienā regulāri dod priekšroku otra izvēlei, kas savukārt ietekmē 

patstāvības un atbildības veidošanās iespējas. MZ dvīņiem zemākais 1. līmenis (1balle) ir 3 

situāciju mērījumos abiem (3 mērījumi - zēni), vienam (1 mērījums meiteņu pārim). Tas ir 

ņemams vērā eksperimenta programmas vingrinājumu veidošanā dvīņa paša brīvas izvēles 

veicināšanai audzināšanā, lai sekmētu patstāvības un atbildības veidošanos. 

DZ (dizigotisko) dvīņu 23 pāriem kritērija Brīvība rādītājos 4 balles 4. augstākais līmenis 

abiem dvīņiem pārī ir 38 situāciju mērījumos no 115 iespējamiem (meiteņu pāriem 19 

mērījumos, zēnu pāriem 19 mērījumos), vienam dvīnim no pāra 29 situāciju mērījumos no 115 

iespējamiem (meiteņu pāriem 14 mērījumos, zēnu pāriem 15 mērījumos). Redzams, ka 

konstatējošā pētījuma posmā dizigotisko (DZ) dvīņu patstāvīga brīva izvēle meitenēm un zēniem 

ir aptuveni vienāda, kā tika konstatēts arī MZ dvīņiem. DZ dvīņu 23 pāriem kritērija Brīvība 

rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas liecina par pozitīvu brīvas izvēles pilnveidošanās iespēju 

turpmāk, abiem dvīņiem pārī ir 19 situāciju mērījumos no 115 iespējamiem (meiteņu pāriem 7 

mērījumos, zēnu pāriem 12 mērījumos). DZ dvīņu 23 pāriem kritērija Brīvība rādītājos 2 balles 

2. līmenis, kas liecina par brīvas izvēles trūkumu, vienam dvīnim no pāra 13 situāciju mērījumos 

(5 meiteņu pāriem, 8 zēnu pāriem), abiem dvīņiem 18 situāciju mērījumos no 115 iespējamiem 

(11 meiteņu pāriem, 7 zēnu pāriem). Kritērija Brīvība rādītājos 1 balle zemākais 1. līmenis, kas 

liecina par absolūtu brīvas izvēles trūkumu,  DZ dvīņiem vienam ir 6 situāciju mērījumos no 115 

iespējamiem, abiem 1 mērījums (meiteņu pārim). Arī DZ dvīņiem, ņemot vērā nosacīti lielo 

zemo ballu skaitu, nepieciešami vingrinājumi patstāvīgas brīvas izvēles rosināšanai. 
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Pretēja dzimuma dvīņu 17 pāriem kritērija Brīvība rādītājos 4 balles 4. augstākais līmenis 

abiem dvīņiem pārī ir 31 situāciju mērījumā no 75 iespējamiem, vienam dvīnim no pāra 17 

situāciju mērījumos no 75 iespējamiem (8 mērījumos tās ir meitenes, 9 mērījumos tie ir zēni). 

Redzams, ka konstatējošā pētījuma posmā pretēja dzimuma dvīņu patstāvīgas brīvas izvēles ziņā 

meitenes un zēni ir aptuveni vienādi. Pretēja dzimuma dvīņu 17 pāriem kritērija Brīvība rādītājos 

3 balles 3. līmenis abiem dvīņiem pārī ir 19 situāciju mērījumos no 75 iespējamiem. Kritērija 

Brīvība rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par brīvas izvēles trūkumu, vienam dvīnim no 

pāra 9 situāciju mērījumos (6 mērījumos tās ir meitenes), abiem dvīņiem 14 situāciju mērījumos 

no 75 iespējamiem. Kritērija Brīvība rādītājos 1 balle zemākais 1. līmenis, kas norāda uz dvīņa 

nespēju patstāvīgi brīvi izvēlēties darbības sevis pilnveidošanai vienam ir 1 situāciju mērījumā, 

abiem arī 1 situāciju mērījumā no 75 iespējamiem. Vienā situāciju mērījumā abiem dvīņiem ir 0 

balles, jo vecāki pilnīgi izslēdz iespēju dvīņiem izvēlēties informāciju tehnoloģijas. Visām trim 

dvīņu grupām tiks izveidoti vingrinājumi patstāvīgas brīvas izvēles sekmēšanai. 

No aprēķinātā aritmētiski vidējā (23. tabula) redzams, ka spēja brīvi izvēlēties gandrīz 

visos rādītājos ir vairāk raksturīga dizigotisko viena un pretēja dzimuma dvīņiem. 

Monozigotisko (MZ) dvīņi, ja neskaita zīmētdarbības izvēli, brīvā izvēlē atpaliek rotaļlietu un 

informācijas tehnoloģiju izvēlē.  

Pretēja dzimuma dvīņiem rotaļlietu, informācijas tehnologiju un pienākumu izvēlē 

līmenis ir visaugstākais. Iespējams, ka to determinē tas, ka pretēja dzimuma dvīņi neattīstās 

sinhroni, līdz ar to mazinās nepieciešamība konkurēt, dodot iespēju brīvas izvēles patstāvībai. 

Tas bija vērā ņemams pedagoģisks nosacījums, modelējot individualitātes audzinātību.   

Otrā kritērija - Patstāvība rādītāju (dati 3. pielikums) statistika un biežumu sadalījums 

redzams 25. tabulā. 

25. tabula. Statistika un biežumu sadalījums kritērijam Patstāvība (tabulā iekavās 

norādīts dvīņu skaits) 

Rādītāji Aritmētiski vidējais 

MZ (20) DZ (46) Pretēja dzimuma (34) Visi (100) 

Apģērba izvēle 3,70 3,67 3,76 3,71 

Ēdiena izvēle 3,40 3,74 3,41 3,52 

Prasme patstāvīgi rotaļāties 2,80 3,30 3,32 3,14 

Skolas uzdevumu izpilde mājās 3,50 3,37 3,35 3,41 

Dvīņu individualitātes audzinātības vērtēšanas kritēriju Patstāvība raksturo darbība 

apģērba izvēlē, ēdienu izvēlē, prasmē patstāvīgi rotaļāties un patstāvība skolas un mājas 

uzdevumu pildīšanā. Augstāko līmeni 4 balles, kas liecina par maksimālu patstāvību izvēlē un 
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darbībā, bija iespējams iegūt, ja dvīnis izvēli izdara individuāli, neatkarīgi no otra dvīņa. Zemāko 

līmeni 1 balli, kas liecina par patstāvības trūkumu, ieguva dvīnis, kurš nespēj pats darboties un 

pieņemt lēmumu, tādēļ pilnībā paļaujas uz otra dvīņa izvēli un spriedumu. Rezultātā dvīnis sev 

personīgi nozīmīgu jautājumu risināšanu noveļ uz otru dvīni. 

Kritērija Patstāvība reālā līmeņa sīkākai analīzei nepieciešams aplūkot katras grupas 

datus atsevišķi (3. pielikums, iespējamie mērījumi aprēķināti, reizinot grupas dvīņu skaitu ar 

attiecīgā kritērija rādītāju skaitu). MZ, DZ, pretēja dzimuma dvīņu reālā līmeņa datu 

kopsavilkums pēc kritērija Patstāvība rādītājiem skatāms 26. tabulā. 

26. tabula. Situāciju mērījumu skaits kritērija Patstāvība rādītājos 

MZ 

(40 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 9 12 3 6 0 3 0 2 

vienam 3 0 - - 2 1 0 0 

DZ 

(92 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 24 27 7 8 6 1 0 0 

vienam 5 10 - - 3 8 1 2 

Pretēja 

dzimuma 

(68 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitene zēns meitene zēns meitene zēns meitene zēns 

abiem 41 12 8 0 

vienam 4 3 - - 3 1 0 3 

MZ (monozigotisko) dvīņu 10 pāriem kritērija Patstāvība rādītājos 4 balles 4. augstākais 

līmenis abiem dvīņiem pārī ir 21situāciju mērījumā no 40 iespējamiem (meiteņu pāriem 9 

mērījumos, zēnu pāriem 12 mērījumos), vienam dvīnim no pāra 3 situāciju mērījumos no 40 

iespējamiem (meiteņu pāri). MZ dvīņu 10 pāriem kritērija Patstāvība rādītājos 3 balles 3. 

līmenis, kas liecina par pozitīvu patstāvības pilnveidošanās iespēju turpmāk, abiem dvīņiem pārī 

ir 9 situāciju mērījumos no 40 iespējamiem (meiteņu pāriem 3 mērījumos, zēnu pāriem 6 

mērījumos). MZ dvīņu 10 pāriem kritērija Patstāvība rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par 

patstāvības trūkumu, vienam dvīnim no pāra 3 situāciju mērījumos (meiteņu pāriem 2 mērījumi, 

zēnu pārim 1 mērījums), abiem dvīņiem 3 situāciju mērījumi (zēnu pāriem) no 40 iespējamiem. 

Kritērija Patstāvība rādītājos 1 balle 1. līmenis, kas norāda uz patstāvības trūkumu, MZ dvīņiem 

ir 2 situāciju mērījumos no 40 iespējamiem (abi mērījumi zēnu pāriem). Nepieciešams veidot 

eksperimenta programmas uzdevumus MZ dvīņu patstāvības pašattīstībai.  
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DZ dvīņu 23 pāriem kritērija Patstāvība rādītājos 4 balles 4. augstākais līmenis abiem 

dvīņiem pārī ir 51 situāciju mērījumos no 92 iespējamiem (meiteņu pāriem 24 mērījumos, zēnu 

pāriem 27 mērījumos), vienam dvīnim no pāra 15 situāciju mērījumos no 92 iespējamiem (5 

meiteņu pārī, 10 zēnu pārī). DZ dvīņu 23 pāriem kritērija Patstāvība rādītājos 3 balles 3. līmenis, 

kas liecina par pozitīvu patstāvības veidošanās konstatējošā eksperimenta  posmā, abiem 

dvīņiem pārī ir 15 situāciju mērījumos no 92 iespējamiem (meiteņu pāriem 7 mērījumos, zēnu 

pāriem 8 mērījumos). DZ dvīņu 10 pāriem kritērija Patstāvība rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas 

liecina par patstāvības trūkumu, vienam dvīnim no pāra 11 situāciju mērījumos no 92 

iespējamiem (meiteņu pāriem 3 mērījumi, zēnu pāriem 8 mērījums), abiem dvīņiem 7 situāciju 

mērījumi no 92 iespējamiem (6 mērījumi meiteņu pāriem, 1 zēnu pārim). Zemāko ballu skaits 1 

balle 1. līmenis, patstāvības trūkumu apliecinoša, ir 3 situāciju mērījumos no 92 iespējamiem (1 

meiteņu, 2 zēnu pāriem). Tas tiks ņemts vērā, izstrādājot vingrinājumus dvīņiem pašaudzināšanu  

sekmējošai eksperimenta programmai. 

Pretēja dzimuma dvīņu 17 pāriem kritērija Patstāvība rādītājos 4 balles 4. augstākais 

līmenis abiem dvīņiem pārī ir 41 situāciju mērījumā no 68 iespējamiem, vienam dvīnim no pāra - 

7 situāciju mērījumos no 68 iespējamiem (4 mērījumos tā ir meitene, 3 mērījumos - zēns). 

Pretēja dzimuma dvīņu 17 pāriem kritērija Patstāvība rādītājos 3 balles 3. līmenis abiem dvīņiem 

pārī ir 12 situāciju mērījumi no 68 iespējamiem. Kritērija Patstāvība rādītājos 2 balles 2. līmenis, 

kas norāda uz patstāvības trūkumu, vienam dvīnim no pāra 4 situāciju mērījumos no 68 

iespējamiem (1 mērījumā tā ir meitene un 3 mērījumos tas ir zēns), abiem dvīņiem 8 situāciju 

mērījumi no 68 iespējamiem. Zemākais kritērija Patstāvība 1. līmenis 1 balle vienam dvīnim ir 3 

situāciju mērījumos (tie visi ir zēni pretēja dzimuma dvīņu pāros). Zēniem pretēja dzimuma 

pāros īpaši nepieciešams sekmēt patstāvības veidošanos.  

No aprēķinātā aritmētiski vidējā (25. tabula) redzams, ka ģērbšanās ziņā monozigotiskie 

(MZ) dvīņi ir ar vienādu prasmi izvēlēties kā dizigotiskie (DZ) viena un pretēja dzimuma dvīņi, 

bet skolas uzdevumu mājās pildīšanas ziņā pat uzskatāmi pārāki, taču ēdiena brīvā izvēlē un 

prasmē patstāvīgi rotaļāties monozigotiskie dvīņi atpaliek no dizigotiskiem dvīņiem.  

Trešā kritērija Atbildība rādītāju (dati 3. pielikums) statistika un biežumu sadalījums 

sakārtots 27. tabulā. 
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27. tabula. Statistika un biežumu sadalījums kritērijam Atbildība (tabulā iekavās norādīts 

dvīņu skaits) 

Rādītāji Aritmētiski vidējais 

MZ 

(20) 

DZ 

(46) 

Pretēja dzimuma 

(34) 

Visi 

(100) 

Paradums darbu pabeigt 3,00 3,11 3,09 3,07 

Rūpes par brāli/māsu 3,60 3,35 3,21 3,39 

Attieksme pret pieaugušajiem 3,60 3,48 3,71 3,60 

Pašvērtējuma prasme 2,95 3,07 3,15 3,06 

Dvīņu individualitātes audzinātības vērtēšanas kritēriju Atbildība raksturo attieksme pret 

uzticēto un spēja būt atbildīgam: izdarīt iesākto līdz galam, rūpēties par otru, pašvērtēt savu 

rīcību un atbildēt par sekām. Augstāko līmeni 4 balles, kas liecina par maksimālu atbildību, bija 

iespējams iegūt, ja dvīnis bija izstrādājis paradumu iesākto pabeigt, uzņemties rūpes par otru, 

prast vadīt savu darbību ar pozitīvu attieksmi pret pieaugušajiem. Zemāko līmeni skaitu 1 balli, 

kas liecina par atbildības trūkumu, ieguva dvīnis, kurš nespēj rūpēties ne par sevi, ne par citiem.  

Kritērija Atbildība reālā līmeņa sīkākai analīzei nepieciešams aplūkot katras grupas datus 

atsevišķi (3. pielikums, iespējamie mērījumi aprēķināti, reizinot grupas dvīņu skaitu ar attiecīgā 

kritērija rādītāju skaitu). MZ, DZ, pretēja dzimuma dvīņu reālā līmeņa datu kopsavilkums pēc 

kritērija Atbildība rādītājiem redzams 28. tabulā. 

28. tabula. Situāciju mērījumu skaits kritērija Atbildība rādītājos 

MZ 

(40 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 6 13 4 8 2 0 2 0 

vienam 1 2 - - 2 2 0 1 

DZ 

(92 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 11 14 16 17 2 2 0 0 

vienam 8 14 - - 8 7 1 2 

Pretēja 

dzimuma 

(68 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

Meitene zēns meitene zēns meitene zēns meitene zēns 

abiem 21 26 3 0 

vienam 10 4 - - 3 6 0 1 

MZ dvīņu 10 pāriem kritērija Atbildība rādītājos 4 balles 4. augstākais līmenis abiem 

dvīņiem pārī ir 19 situāciju mērījumos no 40 iespējamiem (meiteņu pāriem 6 mērījumos, zēnu 

pāriem 13 mērījumos), vienam dvīnim no pāra 3 situāciju mērījumos no 40 iespējamiem (1 
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mērījums meiteņu pārim, 2 mērījumi zēnu pāriem). Redzams, ka pētījuma konstatējošā posmā 

MZ atbildīgāki ir zēni. MZ dvīņu 10 pāriem kritērija Atbildība rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas 

liecina par atbildības viedošanos, abiem dvīņiem pārī ir 12 situāciju mērījumos no 40 

iespējamiem (meiteņu pāriem 4 mērījumos, zēnu pāriem 8 mērījumos). MZ dvīņu 10 pāriem 

kritērija Atbildība rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par atbildības trūkumu, vienam 

dvīnim no pāra 4 situāciju mērījumos no 40 iespējamiem (2 mērījums meiteņu pāriem, 2 

mērījumi zēnu pāriem), abiem dvīņiem 3 situāciju mērījumos no 40 iespējamiem (2 mērījumi 

meiteņu pāriem). Zemākais līmenis 1 balle 1. līmenis kritērija Atbildība rādītājos ir 2 situāciju 

mērījumos no 40 iespējamiem (2 mērījumi meiteņu pārim).  

DZ dvīņu 23 pāriem kritērija Atbildība rādītājos 4 balles 4. augstākais līmenis abiem 

dvīņiem pārī ir 25 situāciju mērījumos no 92 iespējamiem (meiteņu pāriem 11 mērījumos, zēnu 

pāriem 14 mērījumos), vienam dvīnim no pāra 22 situāciju mērījumos no 92 iespējamiem (8 

mērījumi meiteņu pāriem, 14 mērījumi zēnu pāriem). Redzams, ka pētījuma konstatējošā posmā 

dizigotiskie (DZ) dvīņi pārī abi demonstrē atbildību aptuveni vienādi kā meitenes, tā zēni, tomēr 

pārī vienam uzņemties atbildību vairāk raksturīgi DZ zēniem. DZ dvīņu 23 pāriem kritērija 

Atbildība rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas liecina par atbildības veidošanos, abiem dvīņiem pārī 

ir 33 no 92 iespējamiem situāciju mērījumiem (meiteņu pāriem 16 mērījumos, zēnu pāriem 17 

mērījumos), situāciju mērījumu skaita ziņā nav lielas atšķirības starp meitenēm un zēniem. DZ 

dvīņu 23 pāriem kritērija Atbildība rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par atbildības 

trūkumu, vienam dvīnim no pāra 15 situāciju mērījumos no 92 iespējamiem (8 mērījumi meiteņu 

pāriem, 7 mērījumi zēnu pāriem). Par atbildības trūkumu 2 balles 2. līmenis abiem DZ dvīņiem 

liecināja 4 situāciju mērījumi no 92 iespējamiem (2 meiteņu, 2 zēnu pāriem) un 1 balle 1. līmenis 

par nespēju uzņemties atbildību vienam dvīnim pārī 3 situāciju mērījumi no 92 iespējamiem. Tas 

tiks ievērots, veidojot vingrinājumus dvīņu pašaudzināšanas sekmēšanai. 

Pretēja dzimuma 17 dvīņu pāriem kritērija Atbildība rādītājos 4 balles 4. augstākais 

līmenis abiem dvīņiem pārī ir 21 situāciju mērījumos no 68 iespējamiem, vienam dvīnim no pāra 

14 situāciju mērījumos no 68 iespējamiem (10 mērījumos tā ir meitene, 4 mērījumos tas ir zēns). 

Redzams, ka pētījumā piedalījušies pretēja dzimuma dvīņu pārī meitenes aptuveni 2 reizes 

biežāk kā zēni vēlas uzņemties atbildību. Pretēja dzimuma 17 dvīņu pāriem kritērija Atbildība 

rādītājos 3 balles 3. līmenis abiem dvīņiem pārī ir 26 no 68 iespējamiem situāciju mērījumiem. 

Kritērija Atbildība rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par atbildības trūkumu, vienam 

dvīnim no pāra 9 situāciju mērījumos no 68 iespējamiem (3 mērījumos tā ir meitene, 6 
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mērījumos tas ir zēns), abiem 3 situāciju mērījumi no 68 iespējamiem. Zemākais kritērija 

Atbildība 1. līmenis 1 balle vienam dvīnim ir 1 situāciju mērījumā (tas ir zēns no pretēja 

dzimuma dvīņu pāra. Konstatējošā pētījuma posmā iegūtie un analizētie dati ļauj secināt, ka 

pastāv būtiskas atšķirības starp atbildības līmeni zēniem MZ un DZ viena dzimuma pāros un 

pretēja dzimuma pāros, kur pēdējie paradumu uzņemties atbildību ļauj attīstīt meitenēm dvīņu 

pārī.  

Aritmētiski vidējais rāda (27. tabula), ka monozigotiskais (MZ) dvīnis spēj rūpēties par 

otru dvīni, ar kuru tas ģenētiski ir 100 procentīgi vienāds. Rūpes par otru visvājāk ir izteiktas 

pretēja dzimuma dvīņiem, kuri ģenētiski savstarpēji ir kā atsevišķi dzimuši brāļi un māsas.  

Tika veikta un analizēta klasesbiedru rakstiska aptauja par dvīņiem, lai uzzinātu, kā 

dvīņus uztver skolēni līdzās. Aptaujā piedalījās 218 skolēni no Latvijas pilsētu skolu 14 

sākumskolas klasēm (Jēkabpils - 8, Valmieras Kocēnu - 1, Pļaviņu - 1, Rēzekne - 1, Jaunjelgava 

- 3), kurās mācās dvīņi, kas piedalās pētījumā. Skolēniem uzdotie jautājumi par klasesbiedriem 

dvīņiem. Iegūtie dati sakārtoti 29. tabulā. 

29. tabula. Klasesbiedru domas par dvīņiem 

Nr.p. k. Jautājumi un atbilžu varianti Atbilžu skaits Atbilžu skaits 

procentos 

1. Kā tu uztver dvīņus?   

 Abus kopā   99 45,4 

 Katru atsevišķi 119 54,6 

2. Ko tu domā par dvīņiem?   

 Viņu apģērbam un domām vajadzētu būt vienādām   47 21,6 

 Viņu apģērbam un domām vajadzētu būt atšķirīgām 171 78,4 

3. Kā dvīņiem vajadzētu rīkoties?   

 Vienādi 50 22,9 

 Atšķirīgi 168 77,1 

4. Vai dvīņi, pēc tavām domām, ir kā parasti brāļi un 

māsas vai stiprāk vienoti? 

  

 Dvīņiem ir ciešāka saikne 154 70,6 

 Uzskatāmi par parastiem brāļiem un māsām 64 29,4 

29. tabulā sakārtotie dati norāda uz to, ka klasesbiedru domas par dvīņiem dalās. 45, 4 

procenti jeb 99 skolēni no 218 redz dvīņus abus kopā, daži komentāros piebilst, ka dvīņi nevar 

viens bez otra iztikt, ka viens par otru viņi būs vienmēr. Vairāki uzsver dvīņu līdzību, tomēr, kad 

ir jāiedziļinās un nepieciešams norādīt, kādām tad jābūt dvīņu domām vai pat tikai apģērbam, 

klasesbiedri sāk šaubīties par dvīņu identiskumu un 78,4 procenti jeb 171 no 218 skolēni domā, 

ka dvīņu apģērbam un domām vajadzētu būt atšķirīgām. Klasesbiedri saskata savas klases dvīņus 

atšķirīgus, atšķirīgs ir viņu raksturs, atsķirīgi ir dvīņu hobiji; viņi ir draudzīgi, bet viņus var 
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atšķirt, daži min, ka var savas klases dvīņus atšķirt pēc sejām, daži, ka tikai sākumā dvīņi 

izskatās pilnīgi līdzīgi, bet pēc tam izrādās, ka viņi ir pilnīgi atšķirīgi. Vēl izskanēja doma, ka 

pēc izskata dvīņi ir vienādi, bet pēc balss atšķirīgi. Vēl cits svarīgs komentārs, ka dvīņi atšķirīgi 

ģērbjas, viņi atškirīgi runā. Viens klasesbiedrs pat uzdeva jautājumu, vai dvīņiem jābūt 

vienādiem vai nē. Uz jautājumu, kā vajadzētu rīkoties dvīņiem, 168 no 218 (77,1 procents) 

klasesbiedri atbildēja, ka rīkoties vajadzētu atšķirīgi un ko līdz viņi sāk runāt, viņus var atšķirt. 

Neraugoties uz klasesbiedru vairākuma uzskatu par dvīņu atšķirību, 154 no 218 (70.6 procenti) 

dvīņu klasesbiedri atzīst ciešāku saiti starp dvīņiem, daži uzsver, ka dvīņi ir draudzīgāki, 

izpalīdzīgāki, ļoti labi saprotas, bet var būt atšķirīgi pēc individualitātes īpašībām. Vēl daži 

domā, ka dvīņi ir kā komanda, sadarbīgāki, jo viņi ir dvīņi. Vēl izskanēja doma, ka dvīņi nav 

vienādi, jo negrib viens otru kopēt. Klasesbiedru uzskati ir progresīvi, jo ne vienmēr pieaugušie 

izprot un uztver dvīņus kā atšķirīgas personības. Klasesbiedru atbildes uzskatāmas par vērā 

ņemamām, jo bija labprātīgas un patiesas (19. pielikums). Dvīņu vecāki, iesaistījušies pētījumā, 

nenoliedza sabiedrības attieksmi pret dvīņu individualitātes veidošanos (17. pielikums): viņi 

vienprātīgi atzina, ka sabiedrība vēlas redzēt dvīņus kā vienu veselu, kur dvīņiem, viens otru 

papildinot, tiek liegta brīvas izvēles, patstāvības un paša atbildības veidošanās.    

S. Malihs un A. Siburina uzsvēra īpašās saites dvīņu savstarpējās attiecībās, kuras 

atšķiras no parastu brāļu - māsu attiecībām un ietekmē viņu attīstību. To bija iespējams analizēt 

šajā pētījumā. Par dvīņu savstarpējām attiecībām 40 pāru vecāki deva atbildes srukturētās 

intervijās (16. pielikums). Dati sakārtoti 30. tabulā. 
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                       30. tabula. Dvīņu savstarpējo attiecību raksturojums (skaitliski - pāru skaits) 
LOMU SADALĪJUMS 

MONOZIGOTISKIE (MZ) DIZIGOTISKIE (DZ) PRETĒJA DZIMUMA 

mainās ir līderis mainās ir līderis mainās ir līderis 

6 2 12 8 7 5 

KONKURENCE, SACENSĪBA 

MONOZIGOTISKIE (MZ) DIZIGOTISKIE (DZ) PRETĒJA DZIMUMA 

savstarpēji 
konkurē 

savstarpēji 
nekonkurē 

savstarpēji 
konkurē 

savstarpēji 
nekonkurē 

savstarpēji 
konkurē 

savstarpēji 
nekonkurē 

7 1 14 6 8 4 

LOGOPĒDA PALĪDZĪBA 

MONOZIGOTISKIE (MZ) DIZIGOTISKIE (DZ) PRETĒJA DZIMUMA 

abiem vienam nevienam abiem vienam nevienam abiem vienam nevienam 

4 3 1 8 7 5 4 4 4 

NOSLĒGŠANĀS PĀRA IEKŠIENĒ 

MONOZIGOTISKIE (MZ) DIZIGOTISKIE (DZ) PRETĒJA DZIMUMA 

jā nē jā nē jā nē 

4 4 6 14 4 8 

KRIPTOFĀZIJA 

MONOZIGOTISKIE (MZ) DIZIGOTISKIE (DZ) PRETĒJA DZIMUMA 
jā nē jā nē jā nē 

6 2 8 12 6 6 

LĪDZĪBAS VAI ATŠĶIRĪBAS UZSVĒRŠANA 

MONOZIGOTISKIE (MZ) DIZIGOTISKIE (DZ) PRETĒJA DZIMUMA 

uzsver 
līdzību 

uzsver 
atšķirību 

neuzsver uzsver 
līdzību 

uzsver 
atšķirību 

neuzsver uzsver 
līdzību 

uzsver 
atšķirību 

neuzsver 

5 3 0 4 9 7 1 7 4 

GRŪTĪBAS IZPAUSTIES VĀRDOS 
MONOZIGOTISKIE (MZ) DIZIGOTISKIE (DZ) PRETĒJA DZIMUMA 

abiem vienam nevienam abiem vienam nevienam abiem vienam nevienam 
5 3 0 5 4 11 2 3 7 

PERSONĪBAS VIETNIEKVĀRDU LIETOŠANA 
MONOZIGOTISKIE (MZ) DIZIGOTISKIE (DZ) PRETĒJA DZIMUMA 

„ES” „MĒS” „ES” „MĒS” „ES” „MĒS” 
4 4 16 4 10 2 

No strukturētās intervijās atbildējušām 40 ģimenēm 8 bija MZ (monozigotiskie) dvīņu 

pāri, kur 6 notika savstarpēja lomu maiņa, 2 pāri bija ar līderi. DZ (dizigotiskie) dvīņu pāros 

bērni mainās lomām 12 pāros no 20 un 8 pāros ir līderis. DZ pretēja dzimuma dvīņiem lomu 

sadalījums pārī ir sekojošs: mainās lomām 7 pāros no 12 un 5 pāros ir līderis, no tiem 4 pāros tā 

ir meitene. MZ dvīņu 7 pāros no 8 notiek nemitīga savstarpēja konkurence. DZ dvīņiem 

konkurence pastāv 14 pāros no 20, savstarpēja konkurence notiek gan meiteņu, gan zēnu pāros. 

Pretēja dzimuma dvīņiem konkurence pastāv 8 pāros no 12. MZ dvīņu 4 pāros no 8 ir bijusi 

vajadzīga logopēda palīdzība abiem bērniem, 3 pāros vienam bērnam. DZ dvīņiem logopēda 

palīdzība abiem bijusi nepieciešama abiem bērniem 8 pāros no 20, pie kam 6 zēnu pāros 

logopēda palīdzība bijusi nepieciešama abiem bērniem,vienam no dvīņiem 7 pāros un 5 pāros 

logopēds nav bijis vajadzīgs. Pretēja dzimuma dvīņiem logopēda palīdzība abiem bērniem bijusi 

nepieciešama abiem 4 pāros no 12 un 4 pāros vienam bērnam, nepieciešamība pēc logopēda 

vairāk ir zēniem. MZ dvīņiem notiek kā noslēgšanās pāra iekšienē, tā arī socializācija ar cit iem 
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bērniem. ir nepārliecinoša (2 pāros no 5), 3 pāros no 5 abi labprāt sadarbojas ar citiem bērniem. 

DZ dvīņiem  noslēgšanās pāra iekšienē ir 8 pāros no 22 un 10 pāri tai pat laikā labi sadarbojas ar 

citiem bērniem. Šo pazīmi neietekmē bērnu dzimums. Pretēja dzimuma dvīņiem noslēgšanās 

pāra iekšienē ir 6 no 12 pāriem. Sava autonomā valoda - kriptofāzija ir bijusi 6 no 8 MZ dvīņu 

pāriem, 8 no 12 DZ dvīņiem un pusei no 12 pretēja dzimuma dvīņiem. Būtiski ir tas, ka 

kriptofāzijas gadījumā daudz biežāk vēlāk ir nepieciešama logopēda palīdzība. MZ dvīņi uzsver 

gan līdzīgo, gan atšķirīgo, DZ un pretēja dzimuma dvīņiem vairāk patīk uzsvērt atšķirīgo. 

Grūtības izpausties vārdos abiem ir 5 no 8 MZ dvīņu pāriem un 5 no 20 DZ dvīņu pāriem, 

savukārt, pretēja dzimuma dvīņiem šī pazīme nebija tik izteikta. Kā redzams 30. tabulā, personu 

vietniekvārdu „Es” MZ dvīņi lieto retāk kā DZ un pretēja dzimuma dvīņi.  

Analizējot iegūtos datus, redzams, ka dvīņu savstarpējās attiecības, kuras raksturo lomu 

sadalījums pārī, konkurence, kriptofāzija, līdzības vai atšķirības uzsvēršana, noslēgšanās pāra 

iekšienē, ir būtisks katra dvīņa individualitāti ietekmējošs faktors. 

Secinājumi 

Līderis dvīņu pārī traucē līdztiesīgu diferencētu individualitātes attīstību, jo noteic 

vadāmā dvīņa spēļu un rotaļlietu, zīmētdarbības, kustību un IKT izvēli. Lomu maiņas gadījumā 

dvīņiem pastāv brīvas izvēles iespējas, tad pie veselīgas konkurences katrs var brīvi izvēlēties 

savām vajadzībām, interesēm un spējām atbilstošas darbības. Brīvas izvēles veicināšanai 

nepieciešams dvīņiem mainīties lomām.  

Pētījums rāda, ka dvīņiem bijusi nepieciešama logopēda palīdzība, kur viens no cēloņiem 

ir kriptofāzija - autonomā valoda, par ko liecina dati dvīņu savstarpējo attiecību raksturojuma 30. 

tabulā. Kriptofāzija agrā bērnībā, savukārt, var būt par cēloni nepietiekamai saziņai ar 

vienaudžiem, kas pastiprina noslēgšanos pāra iekšienē, nevēlēšanos komunicēt ar citiem, 

tādējādi, liedzot sev iespēju uzņemties rūpes par citiem, kas veicina atbildības kā viena no 

individualitātes kritērija veidošanos. Dvīņu vēlme uzsvērt savstarpējo atšķirību liecina par otra 

individualitates kritērija Patstāvība attīstību.  

Pašvērtēšanas veicināšanai nepieciešams apzināties savu Es, prast nodalīt sevi no otra 

dvīņa. Par to liecina personu vietniekvārda Es nevis Mēs lietošana. Pildot skolas uzdevumus 

mājās, svarīgi apzināties savu varēšanu un iespējas. Monozigotiskiem dvīņiem nepieciešams 

veicināt spēļu un rotaļlietu, un IKT brīvas izvēles iespējas, kā arī sekmēt pašvērtēšanas prasmju 

veidošanos.  
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Dizigotiskiem dvīņiem nepieciešams pilnveidot paradumu darbu pabeigt un sekmēt 

pašvērtējuma spēju kā prasmju pilnveidošanos.  

Pretēja dzimuma dvīņiem viens no zemākajiem rādītājiem ir paradums darbu pabeigt. 

Līdzsvarotu dvīņu individualitātes audzinātības pilnveidošanu atbilstīgi izstrādātajam modelim 

var organizēt vecāki un pedagogi. 

 

2. 3. Dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas ģimenē 

modelēšana  

Novērtējot dvīņu (7 - 10 gadi) reālo individualitātes audzinātības līmeni ģimenē, tika 

izstrādāts dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas modelis. Galvenie faktori, kas 

vistiešāk ietekmē individualitātes attīstību, ir iedzimtība un vide, audzināšanas darbība un saziņa. 

Šie faktori savukārt noteic attieksmi pret pienākumu un cilvēkiem, spēju uz pašapkalpošanos, 

lietu un citu nodarbību patstāvīgu izvēli, izveido paradumus un vērtību krātuvi, to visu padarot 

par sev personīgi nozīmīgu ar iespēju nodot tālāk tuvākiem un tālākiem līdzcilvēkiem. Dvīņa 

individualitāte no jebkura cilvēka individualitātes atšķiras vienīgi ar to, ka tās veidošanās, kā arī 

pilnveidošanās process notiek vienlaikus diviem viena vecuma bērniem ar līdzīgu dzīves 

pieredzi.  

Cilvēka attīstībā bioloģisko pamatu veido iedzimtība un sociālo - vide. Zinātnieki (Кайл, 

2002; Шеффер, 2003; Аверин, 2006, Кириакиди, 1994) ir pētījuši iedzimtības kā nozīmīga 

faktora ietekmi uz cilvēka (tātad arī uz dvīņu, jo dizigotisko dvīņi ģenētiski ir līdzvērtīgi 

atsevišķi dzimušiem brāļiem un māsām)  attīstību. Monozigotisko (MZ) dvīņu atšķirība parādās 

uz individuālās pieredzes un personisko pārdzīvojumu pamata, jo ģenētiski viņi ir identiski. Ir 

pierādīts, ka no genotipa ir atkarīga tāda pazīme kā ekstraversija un introversija. 

Bērnībā nozīmīga ir dabas un lietu vide (Lieģeniece, 1995). Dvīnis dzīvo sabiedrībā, un 

sadarbībā ar citiem viņam ir nepieciešamas sociālās prasmes. Dvīņu individualitātes sekmīgai 

attīstībai svarīgi ir šie pamatkomponenti. Dvīņi, tāpat ka jebkurš cilvēks, ir sabiedrības daļa. 

Sadarbībā starp cilvēkiem nepieciešamas sociālās prasmes. D. Lieģeniece uzskata, ka sociālās 

prasmes palīdz katrā audzēknī attīstīt izpratni, ka viņš var izteikt savu viedokli, var būt pieņemts, 

atzīts; pašapziņu, savas vērtības un citu cilvēku kā unikālas vērtības apzināšanos; interesi un 

rūpes vienam par otru; prasmi uzņemties atbildību par sevi un citiem sabiedrības situācijā. Tas 

pamatojas individualitātes audzinātības vērtēšanas rādītājos. 
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13. attēls. Vides sadalījums dvīņu pētījumos 

Šim pētījumam nozīmīgas ir A. Ļubļinskas (Ļubļinska, 1979) atziņas, ka bērnam ir 

nepieciešams veicināt kustību nodarbībās organizētu patstāvīgu darbošanos, ka audzināšanas 

procesā bērnam ir svarīgi iesaistīties kustību nodarbībās. Darbību un saziņu ir vēlams izmantot 

kā nozīmīgākos pedagoģiskos bērna attīstības līdzekļus. Attīstību darbībā ir uzsvēruši A. N. 

Ļeontjevs (Леонтьев, 1983), V. Averins (Аверин, 2006). Darbība ir process, kurā cilvēks pauž 

savu aktīvu attieksmi pret apkārtējo vidi, īstenību, mērķtiecīgi to pārveidojot un pārveidojoties 

pašam. Cilvēka darbību rosina viņa vajadzības, kas atspoguļojas viņa apziņā kā vajadzību 

apmierināšanai nepieciešamu objektu un darbību tēli. Vajadzību apmierināšana ir mērķis, kas 

nosaka darbības virzību. Ir svarīgi apzināties savas darbības mērķi (Špona, 2006). 

Bērna uzvedību nosaka viņa attieksme pret apkārtējiem un vidi, balstīta uz pašpieredzi. 

Tā M. Balsons (Balsons, 1998) uzsver, ka indivīda veselums pats atsedzas savās darbībās. Rīcībā 

ir iekļauts viss indivīds ar savu prātu un ķermeni, un tāpēc cilvēkus nav iespējams izprast, pētot 

un raksturojot to daļas, to fiziskos, ķīmiskos, bioloģiskos, fizioloģiskos, intelektuālos un 

psiholoģiskos mehānismus. Tas prasa ievērot veseluma metodoloģisko pieeju pedagoģiskā 

darbībā. 

To, kādu dzīves stilu indivīds pieņems, nav iespējams paredzēt, jo uzvedību ietekmē 

nevis īpatņa iedzimtības vai vides faktori, bet gan tas, kā indivīds šos faktorus interpretē. Cilvēks 

rīkojas saskaņā ar savu pašnoteikšanās principu (Balsons, 1998, 35). 

Atšķirīgā

Katra dvīņa atsevišķā 
pieredze: Nejauši gadījumi 
un slimības, jūtas, sapņi, 

domas,...attiecības

Kopīgā

Dzīvo vienā ģimenē, 
piedalās šīs ģimenes 

sarunās, līdzdarbojas un 
sadarbojas
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Dabai atbilstošu audzināšanu, kā uzskata J. Pestalocijs, nepieciešams uzsākt jau ģimenē, 

lai skolā to varētu turpināt. Pedagogam nepieciešams pētīt bērnu, un pētījumu rezultāti, ko viņš 

liks sava darba pamatā, palīdzēs turpmāk audzināšanas darbā (Pestalocijs, 1996). 

B. Ņikitins un Ļ. Ņikitina bērna prāta attīstības sekmēšanai vecākiem iesaka nodrošināt: 

1) bagātīgus apstākļus daudzveidīgai darbībai; 2) lielu brīvību un patstāvību bērnu nodarbībās un 

rotaļās; 3) vecāku patiesu ieinteresētību visās bērnu darbībās (Никитин, Никитина, 1990). 

Svarīga ir bērna attieksme pret pieaugušajiem, spēja socializēties sabiedrībā. Ļ. Vigotskis 

(Выготский, 1984) uzskata, ka bērna dzīves veidu noteic sociālās situācijas raksturs, t. i., 

bērnam izveidojušās attiecības ar pieaugušajiem.  

A. Špona ir definējusi “attieksmes kā integrētu personības īpašību, kas veidojas 

dzīvesdarbības pieredzes, zināšanu apguves, pārdzīvojuma un gribas piepūles vienībā un 

izpaužas vērtībās, mērķos, ideālos un normās” (Špona, 2006, 57). Viņas skatījumā attieksmes, 

būdamas dinamiskas, veidojas, attīstās un pilnveidojas cilvēka mūža laikā pārdzīvojumu 

ietekmē. 

Jaunākajos pētījumos par sabiedrības attieksmi pret dvīņiem ir akcentēta doma, ka bērna 

individualitātes attīstība notiek sabiedrībā, bet prasmi socializēties bērns pauž ar attieksmi 

darbībā (uzvedības faktā), tādēļ svarīgs ir dvīņu uzvedības problēmu pētījums (Fedko, 

Wesseldijk, Nivard, Hottenga, Beijsterveldt, Middeldorp,…Boomsma, 2017). 

Neatkarīgi no zigotitātes ir aktuāli veidot prasmes un paradumus katram dvīnim pārī. 

Darbības realizācijā nostiprinās bērna paradumi, veidojas prasmes un spējas (Līduma, 2013). 

Pētījuma 1. posmā konstatētais dvīņu individualitātes audzinātības reālais līmenis ģimenē 

norāda uz reizēm līdzīgu brīvas izvēles, patstāvības un atbildības līmeni abiem dvīņiem pārī, kas 

radies līdzīgās dzīves pieredzes dēļ, dvīņiem fiziski un garīgi attīstoties viens otram blakus. Tā T. 

Morozova personības (to nosacīti var pieņemt par individualitātes pamatu) veidošanās sakarā 

norāda, ka dvīņu attiecību savdabība skaidrojama ne tikai ar apkārtējo attieksmi pret dvīņiem, bet 

arī ar to, ka diviem bērniem, atrodoties blakus vienam ar otru, veidojas diezgan līdzīga dzīves 

pieredze. Personības apziņas un uzvedības individualitātes veidošanās tās ontoģenēzes attīstības 

procesā īstenojas pakāpeniski - no elementārām sajūtām un kustībām līdz augstākām intelekta 

izpausmes formām (Морозова, 2009).  

Novērojumi praksē apliecina, ka abu dvīņu attīstību ietekmē dvīņu situācijas radītie 

faktori: ģenētiskā programma ar ģenētiskajiem (bioloģiskajiem) nosacījumiem un neverbālās 
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saziņas līmeņiem, veidojošiem runas funkcijas, no vienas puses, un sociālā programma ar 

apkārtējās vides verbālās saziņas funkcijām, veidojošām komunikāciju prasmes, no otras puses. 

Ž. Delors, akcentējot 21. gadsimta iespējas mācīties visa mūža garumā, pamatojoties uz 

četriem pilāriem izglītībā: mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties sadzīvot kopā un mācīties būt 

(Delors, 2001). Mācīties nepieciešams gan skolēnam no skolotāja, gan skolotājam no skolēna. 

Pedagogs ir stiprs un spēj palīdzēt skolēnam, ja ir atvērts pasaulei, nebaidās atzīt un labot savas 

kļūdas. Pēdējos gados arvien aktuālāka ir kompetenču apgūšana, kas dvīņiem dos iespēju sevi 

pašrealizēt turpmāk. 

Dvīņu (7 - 10 gadi) individualitātes veidošanās veicināšanai nepieciešams veicināt 

mācību motīvu, darba paradumu un citu augošam cilvēkam nepieciešamās morālpsiholoģiskās 

īpašības, ko vecākiem V. Zelmenis ieteicis jau 2000. gadā (Zelmenis, 2000). Jaunākie dvīņu 

pētījumi (Kovas, Garon - Carrier, Boivin, Petrill, Vitaro, 2015) par bērnu motivāciju mācīties 

norāda, ka to ietekmē bērna spējas un vecums, tomēr svarīga ir vide, kurā bērns mācās.  

Ēriks Eriksons atzina, ka skola var kompensēt to, kā ģimenē ir pietrūcis (Eriksons, 1998). 

Šī atziņa bija nozīmīga empīriskajā pētījumā. 

Sākumskolas dvīņa garīgā un fiziskā attīstība dos iespēju sekmīgai personības īpašību, 

atbildīga un ar brīvu izvēli apveltīta, patstāvīga pamatskolēna un tālāk vidusskolēna izaugsmei, 

savu dotumu un spēju pašrealizēšanai.  

Patstāvība sekmē atbildības veidošanos. Sākumskolēna atbildību raksturo prasme sevi 

novērtēt. Rudīte Hahele ir izstrādājusi 4 skolēnu pašnovērtēšanas prototipus, kuri raksturo 

skolēnu refleksīvo darbību. Viņa atzīmē, ka kādam skolēnam ir svarīgi attīstīt savu iniciatīvu 

mācību procesā, citam svarīgi sasniegumi kādā konkrētā priekšmetā, vēl kādam svarīgāk 

paaugstināt prasmi sevi novērtēt. Viņa uzsvēra, ka, ja pašnovērtēšanā tiek integrēts skolēna 

pašnovērtējums un skolotāja novērtējums, pašnovērtējuma un novērtējuma objektivitāte 

paaugstinās, tas sekmē skolēna un skolotāja mijiedarbību mācību laikā (Hahele, 2006, 159). Lai 

skolēnu sasniegumi veidotos sekmīgāk, ir svarīgi, lai vērtēšanas kritēriji skolotājam un skolēnam 

būtu vienoti.  

Dvīņa spēja un gatavība brīvi izvēlēties sev personīgi nozīmīgu darbību un uzņemties par 

to atbildību, daloties pašrealizācijas procesā sasniegtajā ar līdzcilvēkiem, virza viņu savas 

individualitātes audzinātībai. Izstrādātais dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas 

modelis redzams 14. attēlā. 
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14. attēls. Dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas modelis  

Dvīņu individualitātes audzinātību ietekmē iedzimtība, vide, darbība un saziņa. Darbībā 

dvīnis nostiprina paradumu attieksmes un veido pašvērtējuma prasmes, apgūst pašapkalpošanās 

prasmes, uzņemoties pienākumu izjūt sevī atbildību un gandarījumu par to, pie brīvas izvēles 

esot patstāvīgam un atbildīgam, to interiorizējot un nostiprinot eksteriorizācijas procesā.  

Zinātnieki atzīst, ka daudzie pētījumi par vēl nedzimušu bērnu uzvedību atklājuši, ka, 

radot grūtniecēm noteiktu apkārtējās vides fonu, var ietekmēt bērna uzvedības raksturu, t. i., jau 

prenatālajā periodā apkārtējā vide dvīņu attīstībā, it īpaši fiziskajā, darbojas kā veidojošais 

faktors (Сергиенко, 2002, 35).  

Ņemot vērā, ka dvīņu personības veidošanās noris četrās attīstības stadijās: prenatālā, 0 

līdz 3 gadi, 3 līdz 6 gadi, 6 līdz 16 gadu vecumam, tā rezultātā daudzas dvīņu attīstības 

problēmas, sarežģījumi, novirzes attīstībā, piemēram, biklums, pasivitāte, iniciatīvas trūkums, 

slikta runas pārvaldīšana, konstatētas dvīņiem - pusaudžiem, ir iepriekšējā attīstības perioda 

neatrisinātu krīzes pretrunu sekas. Katra nākamā attīstības stadija nevis aizvieto iepriekšējo, bet 

būvējas klāt iepriekšējai, tādēļ jaunās stadijas galvenās spējas sevi apliecina jau iepriekšējā 

stadijā. Dvīņiem atšķirībā no pa vienam dzimušajiem vēl pirms dzimšanas attīstās divas saites - 

ar māti un ar otru dvīni un šī dubultsaite turpina pastāvēt arī pēc dvīņu piedzimšanas (Морозова, 

2009). Tādēļ dvīņu audzināšanai/pašaudzināšanai individualitātes attīstībā pievēršama īpaša 

nozīme.  
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Dvīņu individualitātes audzināšana/pašaudzināšana notiek ģimenē. Par to, kā kļūt par 

labiem dvīņu vecākiem, raksta U. Fūrers (Fuhrers, 2005).  

Vecākiem un pedagogiem nepieciešams būt vērīgiem, jo, izraugoties un piedāvājot 

individuāli katram dvīnim viņa spējām piemērotāko patstāvīgas darbošanās veidu, tiktu sekmēta 

katra dvīņa individualitātes attīstība. Dz. Meikšāne (Meikšāne, 1998) uzskata, ka nav neviena 

cilvēka, kuram nebūtu kādu spēju, ko nevarētu attīstīt.  

Secinājumi 

Faktori, kas vistiešāk ietekmē dvīņa individualitātes attīstību, ir iedzimtība un vide, 

audzināšanas darbība un saziņa, tie noteic viņa attieksmi pret pienākumu un cilvēkiem, spēju uz 

pašapkalpošanos, lietu un citu nodarbību patstāvīgu izvēli, izveido paradumus un vērtības, kas  

kļūvušas personīgi nozīmīgas. Dvīņa individualitāte no jebkura cilvēka individualitātes atšķiras 

vienīgi ar to, ka tās veidošanās, kā arī pilnveidošanās process notiek vienlaikus diviem viena 

vecuma bērniem ar iespējami līdzīgu dzīves pieredzi. Sociālās prasmes palīdz katrā dvīnī attīstīt 

izpratni, ka viņš var izteikt savu viedokli, var būt pieņemts, atzīts; apzinās sevi un citus cilvēkus 

kā unikālas vērtības; interesējas un rūpējas par otru dvīni; prot uzņemties atbildību par sevi un 

citiem sabiedrības situācijā. Tas pamatojas individualitātes audzinātības vērtēšanas rādītājos. 

Dvīņa darbību rosina viņa vajadzības, to apmierināšana ir mērķis, kas nosaka darbības virzību. 

Katram dvīnim ir svarīgi apzināties savas darbības mērķi. 

 

2. 4. Dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas veidojošā 

eksperimenta programma un tās īstenošana ģimenē 

2. 4. 1. Dvīņu individualitātes pašaudzināšanas sekmēšana veidojošā eksperimenta pirmajā 

posmā 

Izstrādātā dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas procesuālā modeļa 

pārbaudei tika izstrādāti vingrinājumi, kurus veica vecāki un dvīņi noteiktā laika posmā (6 

mēneši). Vecāku novērojuma procesā un rezultātā notika dokumentēšana ģimenē, dati apkopoti 

4. pielikumā. Vingrinājumu būtība pamatojas katra skolēna darbībā, tos veicot ar konkrētu jēgu 

katra individualitātes audzinātības rādītāju paaugstināšanai. 

Vingrinājumu izstrādē tika ņemta vērā dvīņu ciešā līdzās atrašanās, dvīņu situācija, tika 

veicināta katra dvīņa atsevišķa darbošanās iespēja. D. Eļkoņins uzskata, ka dvīņu īpašo attīstības 

mehānismu atklāšanai nepieciešams analizēt nevis apkārtējo vidi vispār, bet gan tos konkrētos 

nosacījumus, tos apkārtējās vides komponentus, ar kuriem dvīņi - partneri aktīvi sadarbojas, t. i., 
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nepieciešams analizēt viņu individualitātes tapšanas aktuālos nosacījumus (Эльконин, 1994, 

150). 

Vēl vingrinājumu izstrādē svarīgi ņemt vēra dvīņu attīstības posmu (Fromms, 1998; 

Zelmenis, 2000), dzimumu, bērna vajadzības (Maslovs, 1999). L. Božovičas (Божович, 2008) 

atziņas par sākumskolēnu personības veidošanās procesu, kur akcentēts, ka sākumskolas 

attīstības posmā sasniegtais ir priekšnosacījums tālākai skolēna fiziskai un garīgai attīstībai 

pamatskolā. Svarīgi ir šī perioda jaunveidojumi: 

1) sākumskolēna izziņas sfēras attīstība: viņam jauna izziņas attieksme pret īstenību, 

noteiktu pāreju uz sarežģītāku  domāšanas veidu; 

2) spēja rīkoties saskaņā ar nosprausto mērķi; 

3) bērna personības īpašību pamatu veidojoša nosacīti stabila uzvedība un darbība; 

4) sākumskolēna virzība socializācijai grupā (Божович, 2008). Šie procesi ir nozīmīgi 

dvīņu individualitātes attīstībai. 

Pamatojoties uz modeli un izstrādātājiem kritērijiem un rādītājiem, tika izveidoti 

vingrinājumi dvīņu pašaudzināšanas sekmēšanai individualitātes audzināšanā. Tie ir skatāmi 31., 

32. un 33. tabulās. 
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31. tabula. Vingrinājumi  dvīņu brīvas izvēles sekmēšanai (vingrinājumu apraksts 20. pielikumā) 

Kritērijs Rādītāji Vingrinājumi Bērna izvēle 
Brīvība 
(brīva 
izvēle) 

1. Spēļu un 
rotaļlietu 
izvēle 

Dot iespēju izvēlēties dažādas 
grūtības pakāpes spēles vai rotaļas 

Izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa  
Reizēm izvēlas pats  
Izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim  
Izvēlas tādu pašu kā otram dvīnim 

2. 
Zīmētdarbības 
izvēle 

Rosināt: 1. Zīmēšana ar zīmuli vai 
krītiņiem. 2. Gleznošana ar 
akvareļkrāsām un guašu. 3. 
Mandalu zīmēšana. 

Sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt 
Reizēm patstāvīgi izvēlas zīmēt 
Izvēlas zīmēt, jo otrs zīmē 
Nozīmē no otra 

3. Kustību 
nodarbību 
izvēle 

Ieteikt dažādas grūtības pakāpes 
kustību vingrinājumus, apmeklēt 
spējām atbilstošus pulciņus.  

Izvēlas savām vajadzībām atbilstošu 
patstāvīgi 
Izvēlas savām vajadzībām atbilstošu ar 
vecāku atbalstu 
Izvēlas saskaņoti ar otru dvīni 
Izvēlas otra dvīņa izvēlēto 

4. Informācijas 
un 
komunikāciju 
tehnoloģijas 
izvēle (IKT) 

Rosināt IKT apguvi, ņemot vērā 
katra intelektuālās spējas. 
 

Vienmēr patstāvīgi izvēlas IKT un 
neskatās uz otra dvīņa izvēli 
Bieži patstāvīgi izvēlas IKT un skatās 
uz otra dvīņa izvēli  
Reizēm patstāvīgi izvēlas IKT un 
konsultējas ar otru dvīni 
Neizvēlas patstāvīgi IKT 

5. Pienākumu 
izvēle 

Dot iespēju izvēlēties nedēļas 
pienākumu katram dvīnim. 

Izvēlas pienākumu neatkarīgi no otra 
dvīņa 
Izvēlas pienākumu vecāku mudināts 
Izvēlas pienākumu otra dvīņa 
ietekmēts 
Nekad patstāvīgi neizvēlas 

Vingrinājumi dvīņiem brīvas izvēles sekmēšanai ģimenē nepieciešami bērna kā 

individualitātes atzīšanai. Vingrinājumus bija nepieciešams veikt abiem dvīņiem katru nedēļu 6 

mēnešu laika periodā. Brīvas izvēles iespēja, kad bērns pats var izvēlēties dažādas grūtības 

pakāpes spēli vai rotaļlietu savai rotaļdarbībai, brīvi apliecināt sevi zīmējot, piedalīties sev 

tīkamā kustību nodarbībā, brīvi apgūt IKT, labprātīgi uzņemties paša izvēlētu pienākumu ģimenē 

vai klasē, ar laiku nostiprina patstāvības veidošanos. Svarīgi, ka bērns to dara no brīvas gribas 

savu iekšēju vajadzību vadīts.  
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32. tabula. Vingrinājumi dvīņu patstāvības sekmēšanai (vingrinājumu apraksts 20. pielikumā) 

Kritērijs Rādītāji Vingrinājumi Bērna izvēle un prasmes 

Patstāvība 6. Apģērba izvēle Piedāvāt apģērba ikdienai 

un svētkiem izvēli izdarīt 

neatkarīgi no otra. Rast 

iespēju atsevišķiem apģērba 

glabāšanas skapjiem. 

Pats izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa 

Izvēlas līdzīgu apģērbu 

Izvēlas tādu pašu kā otram dvīnim 

Grūtības patstāvīgi izvēlēties 

7. Ēdiena izvēle Piedāvāt ēdienu, ņemot 

vērā katra vēlmes (iespēju 

robežās). 

Izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa 

Reizēm izvēlas neatkarīgi no otra 

dvīņa 

Izvēlas to pašu, ko otrs dvīnis 

Grūtības patstāvīgi izvēlēties 

8. Prasme 

patstāvīgi 

rotaļāties 

Rotaļai atvēlēto laiku ieteic 

katram atsevišķi  

 

Spēj rotaļāties patstāvīgi 

Reizēm rotaļājas patstāvīgi 

Labprātāk pievienojas otra rotaļai 

Nespēj patstāvīgi rotaļāties 

9. Skolas 

uzdevumu izpilde 

mājās 

Dot individuālus, katra 

spējām atbilstošus 

uzdevumus no vieglāka uz 

sarežģītāku. Diferencē 

uzdevumu izpildes laiku 

 

Uzdoto pilda patstāvīgi 

Reizēm uzdoto izpilda patstāvīgi 

Uzdevumus pilda ar dvīņa palīdzību 

Nespēj patstāvīgi neko izdarīt 

 

Vingrinājumi tika veidoti individualitātes audzinātības visu triju kritēriju rādītāju līmeņa 

paaugstināšanai. Dvīņiem bija dota iespēja brīvi pašiem izvēlēties vingrinājumu, kas sekmēja 

patstāvības veidošanos. Rosinot veikt vingrinājumus, tika ņemtas vērā katra bērna fiziskās un 

intelektuālās spējas, kas ietekmētu pozitīvu rezultātu, tādējādi sekmējot dvīņa pašapziņu, izraisot 

vēlmi tos atkārtot prasmju nostiprināšanai, paradumu attieksmju veidošanai. 
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33. tabula. Vingrinājumi dvīņu atbildības sekmēšanai (vingrinājumu apraksts 20. pielikumā) 

Kritērijs Rādītāji Vingrinājumi Bērna uzvedība un prasmes 

Atbildība 10. Paradums 

darbu pabeigt 

Dot individuālus, katra spējām 

atbilstošus vingrinājumus ar 

noteiktu mērķi un interesi 

izraisošu gala rezultātu.  

Regulāri sistemātiski pabeidz 

iesākto darbu individuāli 

Reizēm pabeidz iesākto darbu 

individuāli 

Pabeidz iesākto darbu ar dvīņa 

palīdzību 

Iesākto darbu nepabeidz arī ar 

atgādinājumiem 

11. Rūpes par 

brāli/māsu 

Rosināt palīdzēt otram dvīnim, 

darīt tā, lai otrs jūt labvēlīgu 

attieksmi, prieks par to būs 

abiem  

 

 

Vienmēr uzņemas rūpes par otru 

dvīni 

Reizēm izrāda rūpes par otru dvīni  

Vēlas būt aprūpēts 

Uzskata sevi par mazāko, 

aprūpējamo 

12. Attieksme 

pret 

pieaugušajiem 

Katru dienu pieklājības normu 

lietošana un personīgās higiēnas 

ievērošana  

Izturas draudzīgi, ar cieņu, 

labestību 

Vēro ar lielu interesi 

Izturas nedroši, neuzticīgi 

Ir nedraudzīgs, bailīgs, sevi ierāvies 

13. Pašvērtējuma 

prasme  

Virzīt katru bērnu novērtēt 

paveikto. 

  

Brīvā izvēle 

Sistemātiski izvērtē paveikto 

Pārsvarā prot izvērtēt paveikto 

Reti izvērtē paveikto 

Neprot izvērtēt (neizvērtē) paveikto 

Patstāvīgi brīvi izvēlēta darbība veicina atbildības veidošanos, vēlme sasniegt gala 

rezultātu, gūstot gandarījumu, rosina darbu pabeigt, iesāktā pabeigšanu veidojot par paradumu. 

Patstāvīgs dvīnis ir spējīgs uzņemties rūpes par sevi, viņš rūpēsies par otru, tā veidojot atbildības 

izjūtu. Draudzīga attieksme pret pieaugušajiem dvīnim dos pārliecību par savām spējām 

socializācijai sabiedrībā, savu spēju radošā attīstīšanā. Vēlme vērtēt savu rīcību un sasniegumus, 

sekmēs atbildības izjūtas nostiprināšanos.  

Hipotēzes pārbaudei (31., 32., 33. tabulās, apraksts 20. pielikumā) paredzētos izstrādātos 

vingrinājumus dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas sekmēšanai pildīja 50 dvīņu 

ģimenes. Kritērija Brīvība visiem 5 rādītājiem tika izvirzīti vingrinājumi pildīšanai. Rādītājam 

Spēļu un rotaļlietu izvēle vingrinājumi pamazām deva iespēju katra dvīņa brīvai izvēlei 

neatkarīgi no otra dvīņa. Izvēloties dvīnis nav liecinieks otra izvēlei, viņš nevar to atkārtot, tādēļ 

to nepieciešams darīt viņam pašam, lūk, tas ir šī vingrinājumu pamatā - rosināt, veicināt un 

nostiprināt izvēli izdarīt pašam, lai tas katram no dvīņiem kļūst par paradumu. Rādītājam 

Zīmētdarbības izvēle bija nepieciešams laika gaitā dot pilnīgu brīvību krāsu izvēles ziņā 

(pavērot, kā katrs dvīnis to dara, pajautāt, kāpēc, ar ko šī krāsa saistās), rast iespēju apmeklēt 

bērnu zīmējumu izstādi katram atsevišķi, tad aicināt pašam izpausties zīmējot. Vienatnē bez otra 
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dvīņa, apmeklējot bērnu zīmējumu izstādes un vērojot citu bērnu zīmējumus, gūstot šo 

pašpieredzi, ir dota iespēja radoši izpausties pašam nevis nozīmēt no otra. Vēlmi zīmēt rosinās 

emocionālais bērnu zīmējumu izstādes vērojums nevis noskatīta otra dvīņa vēlme zīmēt. Šīs ir 

jaunas emocijas, kurās vēlāk dvīnis gribēs dalīties ar otru un to viņš darīs pats. Rādītājam 

Kustību nodarbību izvēle vingrinājumu mērķis bija laika gaitā rosināt kustības, ņemot vērā katra 

spējas, pajautāt, kāpēc tās izvēlas līdzīgas vai atšķirīgas. Kustību nodarbību izvēlē var būt tas 

pats pulciņš vai vingrojumi mājās, taču, ja tas būs brīvi paša izvēlēts, to apmeklēt dvīnis gribēs 

nepiespiesti un prasīs vecākiem. Dvīnis pats šo pulciņu būs izvēlējies nevis tāpēc, ka otrs jau to 

dara, bet tāpēc, ka vēlas to darīt no brīvas gribas. Vecākiem nepieciešams dot iespēju dvīņiem 

pulciņu apmeklēt. Rādītājam IKT izvēle vingrinājumu pamatā bija laika gaitā rosināt 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas apguvi, ņemot vērā katra intelektuālās spējas, mājas 

vidē vērot, kā dvīņi patstāvīgi izvēlas tehniku (datoru, mūziku, radio, mobilo telefonu u.c.). 

Dvīņu intereses un uztveres spēja ir atšķirīga, tādēļ vēlams ļaut katram no viņiem padziļināt sev 

zināmu jomu, lai var justies pārliecināts un vēlēties dalīties tajā ar otru; nevis vienam otru 

papildināt, lai veselums būtu pilnīgs, bet savā pašpieredzē dalīties ar otru un viņu uzklausīt. 

Rādītājam Pienākumu izvēles vingrinājumi sekmēja kāda konkrēta darba darīšanu ar katru 

individuāli. Vēlams pavērot, vai pēc tam bērni dalās iespaidos. Darot darbu atsevišķi, dvīnim nav 

jāsalīdzina savas darboties spējas ar otra dvīņa darbaspējām. Tas stiprina pārliecību par savu 

paša varēšanu, veicinot vēlmi to atkārtot. Šis paradums radīs pozitīvu attieksmi pret darbu un arī 

pret sevi kā šī darba darītāju. Visi šo piecu rādītāju vingrinājumi veidoti ar vēlmi pilnveidot katra 

dvīņu bērna brīvas izvēles iespēju ar mērķi to interiorizēt, tādējādi sekmējot pašaudzināšanu.  

Kritērija Patstāvība visiem 4 rādītājiem tika izveidoti vingrinājumi pildīšanai ar noteiktu 

mērķi sekmēt dvīņu pašaudzināšanu. Rādītājam Apģērba izvēle vingrinājumi bija nepiedāvāt 

vienādu vai līdzīgu apģērbu, rosināt to darīt patstāvīgi. Patstāvības veidošanas pamatā ir brīvas 

izvēles iespēja - sajust pašam vēlmi izvēlēties, spēju izvēlēties, droši pašam noteikt sev vēlamo 

un tuvo. Ne otra izvēlēto apģērbu, ne otra izvēlei līdzīgo variantu, bet ieklausīties paša  šķietami 

interesantajā un ļauties tam, nesalīdzinot un nevienādojot sevi ar otru dvīni, būt paša rokām 

atšķirīgam arī ārēji, lai tādējādi sekmētu apkārtējās sabiedrības spēju saskatīt dvīņos atšķirīgo. 

Rādītājam Ēdiena izvēle vingrinājumu pamatā bija laika gaitā piedāvāt ēdiena izvēles iespēju, 

ņemot vērā katra vēlmes (iespēju robežās). Izvēloties ēdienu vairāk tiek stimulēta paša izvēles 

iespēja noteikt sev vēlamo, konkrēti patīkamo ēdienu, nevis samierināties ar otra izvēlēto ēdienu. 

Rādītājam Prasme patstāvīgi rotaļāties bija nepieciešams patstāvīgai rotaļai atvēlēt laiku un 
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novērot, kā rotaļa norit, kad otrs aizņemts ar ko citu. Dvīņu rotaļas ir brīvā laika pavadīšana un ir 

grūti nodalīt īpašu patstāvīgu rotaļāšanos bez otra pilnīgi viena vecuma bērna, kuriem var būt 

līdzīgas mīļākās rotaļas. Situāciju var darīt labāku citu bērnu iesaistīšana, kur katrs no dvīņiem 

var izpausties kā līderis rotaļu organizēšanā un vadīšanā. N. Zirjanova un S. Pjankova ieteic 

dažreiz ciemoties pie draugiem pārmaiņus vienam no dvīņiem. Rādītājam Skolas uzdevumu 

izpilde mājās  bija nepieciešams laika gaitā dot individuālus, katra spējām atbilstošus skolas 

mājas vingrinājumus. Skolā uzdotos mājas uzdevumus būtu vēlams izveidot paradumu veikt 

pašam, nevis ar otra palīdzību, nevis norakstot to, ko spējīgākais no dvīņiem jau izpildījis. 

Rosināt ar kaut nelielu uzvaru to izdarīt pašam, nebūt otra ēnai, just paša varēšanu un izdošanos.  

Iepriekšējie pētījumi (Зырянова, Пьянкова, 1997, Равич - Щербо, 2000) rāda, ka dvīņi, 

izmantojot savu ārkārtējo līdzību, sadala pienākumus pildīt vingrinājumus, bieži pārrakstot otra 

dvīņa izpildīto mājasdarbu. Tā tiek ierobežota individualitātes veidošanās iespēja. Visi šo četru 

rādītāju vingrinājumi (20. pielikums) veidoti ar vēlmi katra dvīņu bērna patstāvības kā paraduma 

nostiprināšanos. Pašaudzināšana notiek patstāvīgi vingrinoties, veidojot attieksmi pret sevi, par 

motivāciju ņemot prieku un gandarījumu par paša izdarīto un apjaustām pozitīvām iespējām 

turpmāk.  

Kritērija Atbildība visiem 4 rādītājiem tika izveidoti vingrinājumi pildīšanai, lai katra 

dvīņa darbību virzītu sevis izvēlētā atbildības pilnveidošanai, tādējādi sekmējot pašaudzināšanu. 

Rādītājam Paradums darbu pabeigt vingrinājumu pamatā bija laika gaitā rosināt vēlmi darbu 

pabeigt, vēlams  pēc tam atzinīgi uzteikt bērnu par to. Darbu iesāk katrs bērns, taču to pabeigt ne 

katram ir pacietība. Šo personības īpašību ir nepieciešams veidot, nostiprināt, lai ar pacietības 

palīdzību būtu iespējams izveidot paradumu darbu pabeigt. Pabeigts darbs bērnam sniedz lielāku 

gandarījumu, dod motivāciju to atkārtot jaunā kvalitātē, stiprina pašapziņu un atbildības izjūtu. 

Darbu līdz galam izdarījis, bērns ir priecīgs, ja vecāki to novērtē, uzteic par to tieši viņu, nevis 

kādu citu, veicinot šo dvīnim personīgi nozīmīgo darbību pabeigt arī turpmāk, priekam, izdarīt to 

pašam, neskatoties uz otru dvīni. Rādītājam Rūpes par brāli/māsu vingrinājumi rosina palīdzēt 

otram dvīnim, ir svarīgi pavērot, kā tiek paustas rūpes par otru. Rūpes par otru ir rādītājs, kas 

ietver sevī paraduma uzņemties atbildību veidošanos; rūpēties, izjust atbildību par otru un gala 

rezultātā justies labi, veicot šo atbildīgo rūpēšanās darbu. Tas veicina pozitīvu personības īpašību 

veidošanos katra individualitātei. Rādītājam Attieksme pret pieaugušajiem vingrinājumi katru 

dienu veicināja pieklājības normu lietošanu un personīgās higiēnas ievērošanu, kā arī deva 

iespēju laika gaitā kopā ar katru no dvīņiem individuāli tikties ar pieaugušajiem un vērot, kā 
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bērni pret tiem izturas. Katra dvīņa personības īpašības ir atšķirīgas, atšķirīgs ir viņu 

temperaments, tādēļ neiespējami prasīt vienādu attieksmi pret pieaugušajiem. Vēl nepieciešams 

ņemt vērā dvīņu situācijai raksturīgo iespēju noslēgties savā diādē un, citus tajā nepieņemot, 

justies labi bez nepieciešamības kontaktēties ar pieaugušajiem. Tādēļ vecākiem nepieciešams 

neuzkrītoši veicināt katra dvīņa komunikāciju ar pieaugušajiem, tādējādi veicinot spēju 

socializēties ar citiem nevis tikai ar otru dvīni. Rādītājam Pašvērtējuma prasme ar 

vingrinājumiem katrs dvīnis tika rosināts novērtēt paveikto. Pašpieredzes veidošanai svarīga ir 

kopīga laika pavadīšana: viens ar mammu, otrs ar tēti; viens ar mammu, otrs viens; viens ar tēti, 

otrs viens. Jautāt, kāpēc izvēlas vienu vai otru variantu. Pieredze rāda, ka rādītāja Atbildība 

izmaiņas notiek vislēnāk. Tādēļ vēl nopietnāk nepieciešams pārdomāti rosināt dvīņa vēlmi 

analizēt, vērtēt savu rīcību, uzvedību, paveikto un darīt to no brīvas izvēles un patstāvīgi, 

veicinot atbildīgu attieksmi pret sevi. Visi šo četru rādītāju vingrinājumi veidoti ar vēlmi sekmēt 

katra dvīņu bērna atbildības pilnveidošanos. Visi individualitātes audzinātības kritēriji (Brīvība, 

Patstāvība, Atbildība) ir savstarpēji saistīti, un cilvēks tos sev kā personīgi nozīmīgus apgūt var 

tikai un vienīgi darbībā. Izdarot brīvu izvēli, veidojas patstāvība  un vēlme atbildēt par paša 

izvēli, neraudzīties uz otra izvēli, darbību, brīvi rīkoties pašam un tad izjust gandarījumu par 

iespēju atbildēt par sevis paša izvēlētā paveikto. Sešus mēnešus pēc vingrinājumu (20. 

pielikums) pildīšanas, kurus veica visas 50 dvīņu ģimenes, atbilstīgi izstrādātiem kritērijiem un 

rādītājiem, lai konstatētu individualitātes audzinātības līmeni eksperimenta beigās, tika veikti 

otrreizēji mērījumi visiem 50 dvīņu pāriem (5. pielikums). 

Karolīna un Sintija (MZ, 3. klase) spēli vai rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi viena 

no otras. Karolīna un Sintija abas sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Karolīna kustību 

nodarbības atbilstoši savām vajadzībām izvēlas patstāvīgi, Sintija veselības stāvokļa dēļ nevar 

patstāvīgi izvēlēties kustību nodarbības. Karolīna un Sintija informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas patstāvīgi izvēlas bieži. Karolīna izvēlas pildīt pienākumu patstāvīgi neatkarīgi no 

otras dvīnes, Sintija pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināta. Karolīna un Sintija apģērbu abas 

izvēlas pašas neatkarīgi viena no otras. Ēdienu Karolīna un Sintija izvēlas pašas neatkarīgi viena 

no otras. Karolīna un Sintija abas spēj rotaļāties patstāvīgi. Skolas uzdevumus mājās Sintija pilda 

patstāvīgi, Karolīna tos patstāvīgi pilda reizēm. Karolīna un Sintija iesākto darbu pabeidz 

individuāli reizēm. Karolīna un Sintija abas izrāda rūpes par otru reizēm. Attieksmē pret 

pieaugušajiem Karolīna un Sintija izturas nedroši, atturīgi. Karolīna un Sintija abas reti izvērtē 

paveikto. Pēc vingrinājumu pildīšanas Karolīnai tika konstatētas izmaiņas 3. rādītājā (Kustību 
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nodarbību izvēle) par 1 balli/līmeni uz augšu, 5. rādītājā (Pienākumu izvēle) par 1 balli/līmeni uz 

augšu, 9. rādītājā (Skolas uzdevumu izpilde mājās) par 1 balli/līmeni uz augšu, 11. rādītājā 

(Rūpes par brāli/māsu) par 1 balli/līmeni uz augšu, 12. rādītājā (Attieksme pret pieaugušajiem) 

par 1 balli/līmeni uz augšu, 13. rādītājā (Pašvērtējuma prasme) par 1 balli/līmeni uz augšu; 

Sintijai 4. rādītājā (IKT izvēle) par 1 balli/līmeni uz augšu, 11. rādītājā (Rūpes par brāli/māsu) 

par 1 balli/līmeni uz augšu, 12. rādītājā (Attieksme pret pieaugušajiem) par 1 balli/līmeni uz 

augšu, 13. rādītājā (Pašvērtējuma prasme) par 1 balli/līmeni uz augšu. 

Armīns un Timurs (MZ, 2. klase) abi spēli vai rotaļlietu izvēlas līdzīgi kā otram dvīnim. 

Armīns patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm, Timurs sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Timurs 

atbilstoši savām vajadzībām kustību nodarbības izvēlas patstāvīgi, Armīns kustību nodarbības 

izvēlas savām vajadzībām atbilstoši ar vecāku atbalstu. Armīns un Timurs informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijas patstāvīgi izvēlas reizēm. Armīns un Timurs izvēlas pildīt pienākumu 

patstāvīgi neatkarīgi no otra. Armīns un Timurs apģērbu abi izvēlas paši neatkarīgi viens no otra. 

Ēdienu Armīns un Timurs abi izvēlas neatkarīgi viens no otra reizēm. Armīns un Timurs abi 

pievienojas otra rotaļām. Skolas uzdevumus mājās Armīns un Timurs abi pilda patstāvīgi. 

Armīns un Timurs iesākto darbu pabeidz individuāli reizēm. Armīns un Timurs vienmēr 

uzņemas rūpes par brāli. Armīns un Timurs pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. 

Armīns un Timurs abi pārsvarā prot izvērtēt paveikto. Pēc vingrinājumu pildīšanas Timuram tika 

konstatētas izmaiņas 2. rādītājā (Zīmētdarbības izvēle) par 1 balli/līmeni uz augšu, abiem 

dvīņiem 1. rādītājā (Spēļu un rotaļlietu izvēle) par 1 balli/līmeni uz augšu un 8. rādītājā (Prasme 

patstāvīgi rotaļāties) par 1 balli/līmeni uz augšu. 

Raimonda un Dace (DZ, 3. klase). Raimonda izvēlas līdzīgu spēli vai rotaļlietu kā otrai 

dvīnei, Dace patstāvīgi rotaļlietu izvēlas reizēm. Raimonda un Dace abas sistemātiski patstāvīgi 

izvēlas zīmēt. Raimonda un Dace abas atbilstoši savām vajadzībām kustību nodarbības izvēlas 

patstāvīgi. Raimonda un Dace abas bieži patstāvīgi izvēlas informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas. Raimonda un Dace abas pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudinātas. Raimonda un 

Dace apģērbu abas izvēlas pašas neatkarīgi viena no otras. Ēdienu Raimonda un Dace abas 

izvēlas to pašu, ko otra. Dace spēj rotaļāties patstāvīgi, Raimonda pievienojas otras rotaļām. 

Skolas uzdevumus mājās Raimonda un Dace abas pilda patstāvīgi. Raimonda un Dace abas 

pabeidz iesākto darbu individuāli reizēm. Raimonda vienmēr uzņemas rūpes par māsu, Dace 

vēlas būt aprūpēta. Raimonda un Dace abas ieinteresēti vēro pieaugušos. Raimonda un Dace 

abas pārsvarā prot izvērtēt paveikto. Pēc vingrinājumu pildīšanas izmaiņas netika konstatētas. 
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Rūdolfs un Arnis (DZ, 3. klase) abi spēli vai rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi viens 

no otra. Arnis sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Rūdolfs patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. 

Rūdolfs un Arnis atbilstoši savām vajadzībām kustību nodarbības izvēlas patstāvīgi. Rūdolfs un 

Arnis vienmēr patstāvīgi izvēlas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Arnis pienākumu 

pildīt izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa, Rūdolfs pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināts. Arnis 

apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra, Rūdolfs izvēlas otram dvīnim līdzīgu apģērbu. Arnis 

ēdienu izvēlas pats neatkarīgi no otra, Rūdolfs ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa izvēlas reizēm. 

Rūdolfs un Arnis abi spēj rotaļāties patstāvīgi. Skolas uzdevumus mājās Rūdolfs pilda patstāvīgi, 

Arnis tos patstāvīgi pilda reizēm. Arnis regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, 

Rūdolfs pabeidz iesākto darbu ar Arņa palīdzību. Arnis vienmēr uzņemas rūpes par brāli, 

Rūdolfs vēlas būt aprūpēts. Pret pieaugušajiem Rūdolfs izturas ar cieņu, labestību, Arnis tos 

ieinteresēti vēro. Rūdolfs pārsvarā prot izvērtēt paveikto, Arnis sistemātiski izvērtē paveikto. Pēc 

vingrinājumu pildīšanas Rūdolfam tika konstatētas izmaiņas 2. rādītājā (Zīmētdarbības izvēle) 

par 2 ballēm/līmeņiem uz augšu, 6. rādītājā (Apģērba izvēle) par 2 ballēm/līmeņiem uz augšu, 7. 

rādītājā (Ēdiena izvēle) par 1 balli/līmeni uz augšu, 11. rādītājā (Rūpes par brāli/māsu) par 1 

balli/līmeni uz augšu; Arnim 3. rādītājā (Kustību nodarbību izvēle) par 1 balli/līmeni uz augšu, 4. 

rādītājā (IKT izvēle) par 1 balli/līmeni uz augšu, 5. rādītājā (Pienākumu izvēle) par 1 balli/līmeni 

uz augšu, 9. rādītājā (Skolas uzdevumu izpilde mājās) par 1 balli/līmeni uz augšu, 13. rādītājā 

(Pašvērtējuma prasme) par 1 balli/līmeni uz augšu. 

Ingrīda un Rubens (3. klase) spēles un rotaļlietas izvēlas patstāvīgi neatkarīgi viens no 

otra. Ingrīda un Rubens sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Rubens atbilstoši savām 

vajadzībām kustību nodarbības izvēlas patstāvīgi, Ingrīda kustību nodarbības izvēlas saskaņoti ar 

otru dvīni. Ingrīda un Rubens vienmēr patstāvīgi izvēlas informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas. Ingrīda izvēlas pildīt pienākumu patstāvīgi neatkarīgi no otra, Rubens pienākumu 

pildīt izvēlas vecāku mudināts. Ingrīda un Rubens apģērbu izvēlas paši neatkarīgi no otra. 

Ēdienu Ingrīda un Rubens abi izvēlas paši neatkarīgi no otra. Ingrīda un Rubens abi spēj 

rotaļāties patstāvīgi. Skolas uzdevumus mājās Ingrīda un Rubens abi pilda patstāvīgi. Ingrīda un 

Rubens regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli. Ingrīda un Rubens izrāda rūpes 

par otru reizēm. Ingrīda un Rubens abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Ingrīda un 

Rubens abi pārsvarā prot izvērtēt paveikto. Šim dvīņu pārim pirmajā mērījumā bija salīdzinoši 

augstas balles pārsvarā visos rādītājos, tomēr pēc vingrinājumu pildīšanas Rubenam tika 

konstatētas izmaiņas 11. rādītājā (Rūpes par brāli/māsu) par 1 balli/ līmeni uz augšu. Pārējo 45 
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dvīņu pāru individualitātes audzinātības vērtēšanas rādītāju apraksts pēc vingrinājumu pildīšanas 

pielikumā (4. pielikums). Visi 50 pāru individualitātes audzinātības vērtēšanas rādītāju rezultāti 

tika apstrādāti ar SPSS programmu. Individualitātei kopumā un katram kritērijam atsevišķi tika 

aprēķināts (26. pielikums) Kronbaha Alfas koeficients (skat. 34. tabulu). 

34. tabula. Dvīņu individualitātes audzinātības kritēriju Kronbaha Alfas koeficienti 

(eksperimenta beigās) 

Individualitātes vērtēšanas kritēriji Kronbaha Alfas koeficients 

Brīvība 0,540 

Patstāvība 0,611 

Atbildība 0,441 

Individualitāte 0,679 

 1. un 2. mērījumu salīdzināšana ipēc individualitātes audzinātības kritērijiem un 

rādītājiem un individualitātes audzinātības līmeņu izmaiņu noteikšanai pēc izstrādāto 

vingrinājumu veikšanas, 2. mērījumam  (5. pielikums) tika aprēķināti aritmētiski vidējie katram 

kritērijam, sakārtoti 35. tabulā.   

35. tabula. Dvīņu individualitātes audzinātības kritēriju statistiskie rādītāji eksperimenta beigās 

 Brīvība Patstāvība Atbildība 

Skaits (valīdi) MZ 20 20 20 

Aritm. vid. 3,18 3,60 3,37 

Skaits (valīdi) DZ 46 46 46 

Aritm. vid. 3,38 3,61 3,41 

Skaits (valīdi) pretēja dzimuma 34 34 34 

Aritm. vid. 3,38 3,67 3,44 

  

 Aritmētiski vidējais dod informāciju par katra kritērija līmeni katrai dvīņu grupai un tas ir 

atšķirīgs, ņemot vērā dvīņu zigotitāti (MZ vai DZ viena vai pretēja dzimuma). 35. tabulā 

redzams, ka pēc vingrinājumu pildīšanas kritērija Brīvība līmenis (3,18) MZ dvīņiem salīdzinoši 

ir zemāks kā DZ (3,38) un pretēja dzimuma (3,38). Kritērija Patstāvība un Atbildība līmeņi 

visām trim grupām atšķiras tikai par dažām simtdaļām.  

Triju grupu katra kritērija rādītāju reālā līmeņa un eksperimenta beigās iegūtā līmeņa 

salīdzināšanai, ekperimenta beigu vidējie rezultāti tika sakārtoti 36. tabulā. 
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               36. tabula. Statistika un biežumu sadalījums individualitātei eksperimenta beigās 

Kritēriji un rādītāji Aritmētiski vidējais 

Brīvība MZ (20) DZ (46) Pretēja dzimuma (34) 

Spēļu un rotaļlietu izvēle 2,85 3,37 3,59 

Zīmētdarbības izvēle 3,65 3,48 3,56 

Kustību nodarbību izvēle 3,25 3,41 3,29 

Informācijas tehnoloģiju izvēle 2,95 3,37 3,15 

Pienākumu izvēle 3,10 3,26 3,32 

Patstāvība    

Apģērba izvēle 3,70 3,74 3,85 

Ēdiena izvēle 3,60 3,69 3,59 

Prasme patstāvīgi rotaļāties 3,30 3,41 3,62 

Skolas uzdevumu izpilde mājās 3,70 3,59 3,62 

Atbildība    

Paradums darbu pabeigt 3,10 3,39 3,24 

Rūpes par brāli/māsu 3,75 3,39 3,56 

Attieksme pret pieaugušajiem 3,70 3,63 3,82 

Pašvērtējuma prasme 3,05 3,20 3,15 

  Pēc vingrinājumu pildīšanas grūtības patstāvīgi brīvi izvēlēties rotaļlietu un IKT 

joprojām visizteiktāk redzamas MZ dvīņiem, kuriem nepieciešams vadīties no otra dvīņa izvēles. 

Zīmētdarbības izvēlē MZ parādīja augstāku līmeni kā DZ un pretēja dzimuma dvīņi. Visaugstāko 

rezultātu patstāvībā MZ dvīņi sasniedza, veicot skolas uzdevumu izpildi mājās. MZ dvīņi 

pētījumā atklāja, ka rūpējas par otru vairāk, kā DZ un pretēja dzimuma dvīņi. Dizigotiskie dvīņi 

brīvāk, kā citās grupās, izvēlas savām vajadzībām atbilstošas kustību nodarbības un IKT. 

Salīdzinot ar citu grupu dvīņiem, DZ dvīņi mēdz darbu patstāvīgi pabeigt. Pretēja dzimuma 

dvīņiem ir lielāka patstāvība individuāli izvēlēties pienākumu, jo viņi neattīstās sinhroni. Visām 

trim grupām ir nepieciešams pilnveidot pašvērtēšanas prasmi, bet pētījumā visaugstākā tā ir DZ 

dvīņiem.  

Dvīņu individualitātes audzinātības līmeņa pēc vingrinājumu pildīšanas sīkākai analīzei 

nepieciešams aplūkot katras grupas datus atsevišķi (5. pielikums, iespējamie mērījumi aprēķināti, 

reizinot grupas dvīņu skaitu ar attiecīgā kritērija rādītāju skaitu). MZ dvīņu datu kopsavilkums 

eksperimenta beigās redzams 37. tabulā. 
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37. tabula. Situāciju mērījumu skaits MZ dvīņiem eksperimenta beigās 

Brīvība 

(50 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis)  1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 7 8 5 11 2 6 0 0 

vienam 4 4 - - 1 2 0 0 

Patstāvība 

(40 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis)  3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 10 14 2 6 0 1 0 0 

vienam 3 - - - 1 3 0 0 

Atbildība 

(40 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 6 13 5 8 2 1 0 0 

vienam 1 2 - - 1 2 0 0 

 

MZ (monozigotisko) dvīņu 10 pāriem kritērija Brīvība rādītājos 4 balles 4. augstākais 

līmenis abiem dvīņiem pārī ir 15 situāciju mērījumos no 50 iespējamiem (meiteņu pāriem 7 

mērījumos, zēnu pāriem 8 mērījumos), vienam dvīnim no pāra 8 situāciju mērījumos no 50 

iespējamiem (meiteņu pāriem 4 mērījumos, zēnu pāriem 4 mērījumos). Redzams, ka pētījumā 

esošo MZ dvīņu patstāvīga brīva izvēle meitenēm un zēniem ir aptuveni vienāda. MZ dvīņu 10 

pāriem kritērija Brīvība rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas liecina par pozitīvu brīvas izvēles 

pilnveidošanās iespēju turpmāk, abiem dvīņiem pārī ir 16 situāciju mērījumos no 50 iespējamiem 

(meiteņu pāriem 5 mērījumos, zēnu pāriem 11 mērījumos). MZ dvīņu 10 pāriem kritērija Brīvība 

rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par brīvas izvēles trūkumu, vienam dvīnim no pāra 3 

situāciju mērījumos, abiem dvīņiem 8 situāciju mērījumos no 50 iespējamiem (6 no tiem zēnu 

pāros). Tātad MZ dvīņiem pēc uzdevumu veikšanas aptuveni puse situāciju mērījumu (4 balles 4. 

līmenis 23 mērījumos no 50 iespējamiem) norāda, ka abi vai viens no pāra jau ir spējīgi izdarīt 

brīvu izvēli un aptuveni trešā daļa situāciju mērījumu (3 balles 3. līmenis 16 no 50 iespējamiem 

mērījumiem) norāda, ka dvīņi, paši sevi audzinot, varēs attīstīs spēju brīvi izvēlēties savām 

dotībām un vajadzībām atbilstošas darbības.  

MZ (monozigotisko) dvīņu 10 pāriem kritērija Patstāvība rādītājos 4 balles 4. augstākais 

līmenis abiem dvīņiem pārī ir 24 situāciju mērījumos no 40 iespējamiem (meiteņu pāriem 10 

mērījumos, zēnu pāriem 14 mērījumos), vienam dvīnim no pāra 3 situāciju mērījumos no 40 

iespējamiem (meiteņu pāri). Redzams, ka no pētījumā esošiem monozigotiskiem (MZ) dvīņiem 

būt patstāvīgam tikai vienam no pāra raksturīgi tieši meitenēm. MZ dvīņu 10 pāriem kritērija 
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Patstāvība rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas liecina par pozitīvu patstāvības pilnveidošanās 

iespēju turpmāk, abiem dvīņiem pārī ir 8 no 40 iespējamiem situāciju mērījumiem (meiteņu 

pāriem 2 mērījumos, zēnu pāriem 6 mērījumos). MZ dvīņu 10 pāriem kritērija Patstāvība 

rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par patstāvības trūkumu, vienam dvīnim no pāra – 4 

situāciju mērījumos (meiteņu pārim 1 mērījums, vienam zēnu pārim 3 mērījumos), abiem 

dvīņiem 1 situāciju mērījumā zēnu pārim no 40 iespējamiem. Tātad MZ dvīņiem pēc 

vingrinājumu veikšanas nedaudz vairāk par pusi (4 balles 4. līmenis 27 no 40 iespējamiem) 

situāciju mērījumu norāda uz patstāvību abiem vai vienam  dvīnim pārī un piektā daļa (3 balles 

3. līmenis 8 no 40 iespējamiem) situāciju mērījumu norāda, ka turpmāk, paši mērķtiecīgi 

darbojoties bez otra dvīņa klātbūtnes, MZ dvīņi varēs attīstīt spēju būt patstāvīgiem savu dotību 

un vēlmju īstenošanā. 

MZ dvīņu 10 pāriem kritērija Atbildība rādītājos 4 balles 4. augstākais līmenis abiem 

dvīņiem pārī ir 19 situāciju mērījumos no 40 iespējamiem (meiteņu pāriem 6 mērījumos, zēnu 

pāriem 13 mērījumos), vienam dvīnim no pāra 3 situāciju mērījumos no 40 iespējamiem (1 

mērījums meiteņu pārim, 2 mērījumi zēnu pāriem). Redzams, ka pētījumā piedalījušies 

monozigotiskie (MZ) dvīņi, pārī abiem demonstrējot atbildību, ir zēni. MZ dvīņu 10 pāriem 

kritērija Atbildība rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas liecina par pozitīvu atbildības nostiprināšanās 

iespēju turpmāk, abiem dvīņiem pārī ir 13 no 40 iespējamiem situāciju mērījumiem (meiteņu 

pāriem 5 mērījumos, zēnu pāriem 8 mērījumos). MZ dvīņu 10 pāriem kritērija Atbildība 

rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par atbildības trūkumu, vienam dvīnim no pāra 3 

situāciju mērījumos no 40 iespējamiem (1 mērījums meiteņu pārim, 2 mērījumi zēnu pāriem), 

abiem dvīņiem 3 situāciju mērījumos no 40 iespējamiem (2 mērījumi 1 meiteņu pārim, 1 

mērījums citam meiteņu pārim). Raksturīgi ir tas, ka no meiteņu pāra neviens dvīnis neuzņemas 

atbildību. Tātad pēc uzdevumu veikšanas par MZ dvīņu spēju pašam uzņemties atbildību norāda 

tikai nedaudz vairāk par pusi (4 balles 4. līmenis  22 no 40 iespējamiem) situāciju mērījumu, 

tomēr aptuveni trešā daļa situāciju mērījumu (3 balles 13 mērījumos no 40 iespējamiem) ļauj 

izdarīt prognozes tam, ka, veicinot patstāvīgu brīvu izvēli un pašam sevi audzinot, turpmāk 

iespējams MZ dvīnim attīstīt spēju būt atbildīgam un pašam pieņemt lēmumus, darboties 

neatkarīgi no otra dvīņa. 

DZ dvīņu datu (5. pielikums, iespējamie mērījumi aprēķināti, reizinot grupas dvīņu skaitu 

ar attiecīgā kritērija rādītāju skaitu) kopsavilkums eksperimenta beigās skatāms 38. tabulā. 
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 38. tabula. Situāciju mērījumu skaits DZ dvīņiem eksperimenta beigās 

Brīvība 

(115 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 19 23 8 16 3 1 0 0 

vienam 16 17 - - 11 8 0 0 

Patstāvība 

(92 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 26 29 4 6 3 1 0 0 

vienam 7 11 - - 6 1 0 1 

Atbildība 

(92 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 15 14 16 16 0 0 0 0 

vienam 10 17 - - 2 4 0 1 

DZ (dizigotisko) dvīņu 23 pāriem kritērija Brīvība rādītājos 4 balles 4. augstākais līmenis 

abiem dvīņiem pārī ir 42 situāciju mērījumos no 115 iespējamiem (meiteņu pāriem 19 

mērījumos, zēnu pāriem 23 mērījumos), vienam dvīnim no pāra 33 situāciju mērījumos no 115 

iespējamiem (meiteņu pāriem 16 mērījumos, zēnu pāriem 17 mērījumos). Redzams, ka pētījumā 

esošo dizigotisko (DZ) dvīņu patstāvīga brīva izvēle meitenēm un zēniem ir aptuveni vienāda, kā 

tika konstatēts arī MZ dvīņiem. DZ dvīņu 23 pāriem kritērija Brīvība rādītājos 3 balles 3. 

līmenis, kas liecina par pozitīvu brīvas izvēles pilnveidošanās iespēju turpmāk, abiem dvīņiem 

pārī ir 24 no 115 iespējamiem situāciju mērījumiem (meiteņu pāriem 8 mērījumos, zēnu pāriem 

16 mērījumos). DZ dvīņu 23 pāriem kritērija Brīvība rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par 

brīvas izvēles trūkumu, vienam dvīnim no pāra 19 situāciju mērījumos 11 mērījumi meiteņu 

pāriem, 8 mērījumi zēnu pāriem), abiem dvīņiem 4 situāciju mērījumos (3 mērījumi meiteņu 

pāriem, 1 mērījums zēnu pārim) no 115 iespējamiem. Tātad pēc vingrinājumu veikšanas 

aptuveni puse situāciju mērījumu (4 balles 4. līmenis 23 mērījumos no 115 iespējamiem) norāda, 

ka abi vai viens no DZ dvīņu pāra jau ir spējīgi izdarīt brīvu izvēli un aptuveni trešā daļa (3 

balles 3. līmenis 16 no 115 iespējamiem mērījumiem), paši sevi audzinot, varēs attīstīs spēju 

brīvi izvēlēties savām dotībām un vajadzībām atbilstošas darbības. 

DZ dvīņu 23 pāriem kritērija Patstāvība rādītājos 4 balles 4. augstākais līmenis abiem 

dvīņiem pārī ir 55 situāciju mērījumos no 92 iespējamiem (meiteņu pāriem 26 mērījumos, zēnu 

pāriem 29 mērījumos), vienam dvīnim no pāra 18 situāciju mērījumos (meiteņu pāriem 7 

mērījumos, zēnu pāriem 11 mērījumos) no 92 iespējamiem. DZ dvīņu 23 pāriem kritērija 

Patstāvība rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas liecina par pozitīvu patstāvības pilnveidošanās 
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iespēju turpmāk, abiem dvīņiem pārī ir 10 no 92 iespējamiem situāciju mērījumiem (meiteņu 

pāriem 4 mērījumos, zēnu pāriem 6 mērījumos). DZ dvīņu 10 pāriem kritērija Patstāvība 

rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par patstāvības trūkumu, vienam dvīnim no pāra 7 

situāciju mērījumos no 92 iespējamiem (meiteņu pāriem 6 mērījumi, zēnu pārim 1 mērījums), 

abiem dvīņiem 4 situāciju mērījumi no 92 iespējamiem (3 mērījumi meiteņu pāriem, 1 zēnu 

pārim). Tātad DZ dvīņiem pēc vingrinājumu veikšanas lielākā daļa (4 balles 4. līmenis 74 no 92 

iespējamiem) situāciju mērījumu norāda uz patstāvību abiem vai vienam dvīnim pārī, un tikai 11 

situāciju mērījumos dvīņi parāda patstāvības trūkumu, kad ir nepieciešama patstāvīga darbošanās 

bez otra dvīņa klātbūtnes.  

DZ dvīņu 23 pāriem kritērija Atbildība rādītājos 4 balles 4. augstākais līmenis abiem 

dvīņiem pārī ir 29 situāciju mērījumos no 92 iespējamiem (meiteņu pāriem 15 mērījumos, zēnu 

pāriem 14 mērījumos), vienam dvīnim no pāra 27 situāciju mērījumos no 92 iespējamiem (10 

mērījumi meiteņu pāriem, 17 mērījumi zēnu pāriem). Redzams, ka pētījumā piedalījušies 

dizigotiskie (DZ) dvīņi pārī abi demonstrē atbildību vienādi kā meitenes, tā zēni, tomēr pārī 

vienam uzņemties atbildību vairāk raksturīgi DZ zēniem. DZ dvīņu 23 pāriem kritērija Atbildība 

rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas liecina par pozitīvu atbildības nostiprināšanās iespēju turpmāk, 

abiem dvīņiem pārī ir 32 no 92 iespējamiem situāciju mērījumiem (meiteņu pāriem 16 

mērījumos, zēnu pāriem 16 mērījumos), situāciju mērījumu skaita ziņā nav atšķirības starp 

meitenēm un zēniem. DZ dvīņu 23 pāriem kritērija Atbildība rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas 

liecina par atbildības trūkumu, vienam dvīnim no pāra 9 situāciju mērījumos no 92 iespējamiem 

(5 mērījumi meiteņu pāriem, 4 mērījumi zēnu pāriem). DZ dvīņiem nebija neviena situāciju 

mērījuma, kas liecinātu par atbildības trūkumu abiem dvīņiem. Tātad pēc vingrinājumu 

veikšanas par DZ dvīņu spēju pašam uzņemties atbildību norāda aptuveni divas trešdaļas (4 

balles 4. līmenis 66 rādītājos no 92 iespējamiem) situāciju mērījumu un  viena trešdaļa situāciju 

mērījumu (3 balles 3. līmenis 32 mērījumos no 92 iespējamiem) norāda uz vēlmi reizēm 

uzņemties rūpes par otru un prasmi situāciju mērījumos vērtēt savu rīcību. Tikai vienam zēnam 

joprojām ir grūtības pašam pildīt skolas mājas uzdevumus un pašam darbu pabeigt. Neatlaidīgas 

sevis audzināšanas rezultātā DZ dvīnim nostiprinās spēja būt atbildīgam un pašam pieņemt 

lēmumus, turpinot darboties neatkarīgi no otra dvīņa. 

Pretēja dzimuma dvīņu datu (5. pielikums, iespējamie mērījumi aprēķināti, reizinot 

grupas dvīņu skaitu ar attiecīgā kritērija rādītāju skaitu) kopsavilkums eksperimenta beigās 

sakārtots 39. tabulā. 
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                   39. tabula. Situāciju mērījumu skaits pretēja dzimuma dvīņiem eksperimenta beigās 

Brīvība 

(75 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitene zēns meitene zēns meitene zēns meitene zēns 

abiem 38 14 7 1 

vienam 7 13 - - 6 1 0 0 

Patstāvība 

(68 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitene zēns meitene zēns meitene zēns meitene zēns 

abiem 46 9 3 0 

vienam 5 3 - - 2 1 0 1 

Atbildība 

(68 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitene zēns meitene zēns meitene zēns meitene zēns 

abiem 25 21 0 0 

vienam 12 6 - - 4 2 0 1 

 

Pretēja dzimuma dvīņu 17 pāriem kritērija Brīvība rādītājos 4 balles 4. augstākais līmenis 

abiem dvīņiem pārī ir 38 situāciju mērījumos no 75 iespējamiem, vienam dvīnim no pāra 20 

situāciju mērījumos no 75 iespējamiem (7 mērījumos tās ir meitenes, 13 mērījumos tie ir zēni). 

Redzams, ka pētījumā esošo pretēja dzimuma dvīņu patstāvīgas brīvas izvēles ziņā zēni ir pārāki 

par meitenēm. Pretēja dzimuma dvīņu 17 pāriem kritērija Brīvība rādītājos 3 balles 3. līmenis, 

kas liecina par pozitīvu brīvas izvēles pilnveidošanās iespēju turpmāk, abiem dvīņiem pārī ir 14 

no 75 iespējamiem situāciju mērījumiem. Kritērija Brīvība rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas 

liecina par brīvas izvēles trūkumu, vienam dvīnim no pāra 7 situāciju mērījumos, abiem dvīņiem 

7 situāciju mērījumos no 75 iespējamiem (vienam pārim 3 mērījumi). Tātad pēc vingrinājumu 

veikšanas aptuveni četras piektdaļas mērījumu (4 balles 58 mērījumos no 75 iespējamiem) 

norāda, ka abi vai viens no pretēja dzimuma dvīņu pāra jau ir spējīgi izdarīt brīvu izvēli. Vienam 

no 17 pretēja dzimuma pāriem nepieciešams rosināt brīvas izvēles iespēju, pašiem sevis 

audzināšanā nodalot no otra dvīņa, lai varētu attīstīt spēju brīvi izvēlēties savām dotībām un 

vajadzībām atbilstošas darbības. 

Pretēja dzimuma dvīņu 17 pāriem kritērija Patstāvība rādītājos 4 balles 4. augstākais 

līmenis abiem dvīņiem pārī ir 46 situāciju mērījumos no 68 iespējamiem, vienam dvīnim no pāra 

7 situāciju mērījumos no 68 iespējamiem. Pretēja dzimuma dvīņu 17 pāriem kritērija Patstāvība 

rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas liecina par pozitīvu patstāvības pilnveidošanās iespēju turpmāk, 

abiem dvīņiem pārī ir 9 no 68 iespējamiem situāciju mērījumiem. Kritērija Patstāvība rādītājos 2 

balles 2. līmenis, kas liecina par patstāvības trūkumu, vienam dvīnim no pāra 2 situāciju 
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mērījumos no 68 iespējamiem (1 mērījumā tā ir meitene un 1 mērījumā tas ir zēns), abiem 

dvīņiem tikai 3 situāciju mērījumi no 68 iespējamiem. Tātad pretēja dzimuma dvīņiem pēc 

vingrinājumu veikšanas lielākā daļa (4 balles 4. līmenis 53 no 68 iespējamiem) situāciju 

mērījumu norāda uz patstāvību abiem vai vienam dvīnim pārī. Tikai 1 situāciju mērījumā pretēja 

dzimuma dvīņiem konstatēts patstāvības trūkums, kuru iespējams novērst, patstāvīgi un 

mērķtiecīgi darbojoties, bez otra dvīņa klātbūtnes. 

Pretēja dzimuma 17 dvīņu pāriem kritērija Atbildība rādītājos 4 balles 4. augstākais 

līmenis abiem dvīņiem pārī ir 25 situāciju mērījumos no 68 iespējamiem, vienam dvīnim no pāra 

18 situāciju mērījumos no 68 iespējamiem (12 mērījumos tā ir meitene, 6 mērījumos tas ir zēns). 

Redzams, ka pētījumā piedalījušies pretēja dzimuma dvīņu pārī meitenes aptuveni 2 reizes 

biežāk kā zēni vēlas uzņemties atbildību. Pretēja dzimuma 17 dvīņu pāriem kritērija Atbildība 

rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas liecina par pozitīvu atbildības nostiprināšanās iespēju turpmāk, 

abiem dvīņiem pārī ir 21 no 68 iespējamiem situāciju mērījumiem.  

Kritērija Atbildība rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par atbildības trūkumu, 

vienam dvīnim no pāra 6 situāciju mērījumos no 68 iespējamiem (4 mērījumos tā ir meitene, 2 

mērījumos tas ir zēns). Neviens situāciju mērījums neapstiprināja abu pretēja dzimuma dvīņu 

atbildības trūkumu.  

Tātad pēc vingrinājumu veikšanas par 44 no 68 iespējamiem situāciju mērījumiem liecina 

par pretēja dzimuma dvīņu spēju pašam uzņemties atbildību, 3 balles 3. līmenis (20 mērījumos 

no 68 iespējamiem) norāda uz vēlmi reizēm uzņemties rūpes par otru un prasmi vairumā 

gadījumu vērtēt savu rīcību.  

Pētījumā apstiprinās atziņa par meiteņu uzņemšanos aprūpēt brāli pretēja dzimuma dvīņu 

pārī. 

 

2. 4. 2. Dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas veidojošā 

eksperimenta otrais posms 

 

Iegūto datu analīzei dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas iespēju izpētei 

papildus tika izmantota diagnosticējošā projektīvā metode 40 sākumskolas dvīņu zīmējumu 

“Mana ģimene” analīzei. Analizējot dvīņu pāru zīmējumus, var noskaidrot, vai dvīņi apkārtējo 

pasauli redz līdzīgi. Tajā pašā laikā viņi var justies dažādi, to parāda detaļu skaits, katram no 

dvīņiem var būt dažāda vieta ģimenes attiecībās. Zīmējums parāda, kā dvīnis redz otru. Atšķirība 
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parādās darbībā un apstāklī, kā zīmējumā bērns izmanto telpu un priekšmetus. Bērns mācās 

darboties. Priekšmeti zīmējumā norāda uz turpmāku iespēju sākt darboties. Sākumskolēns cenšas 

iekļauties sabiedrībā, kas nav viegls uzdevums, un galvenās darbības ir atdarināšana. Turpina 

attīstīties iniciatīva. Pašaudzināšana ir saistīta iekļaušanos klasē, notiek lomu spēles, un bērns 

mācās draudzēties ar citiem, no kā ir atkarīga turpmākā sadarbība. Šajā vecumā pozitīvi ir tas, ka 

bērniem veidojas spēja radīt kaut ko noderīgu. Kā negatīvu var atzīmēt bērna mazvērtības izjūtu. 

Dvīnim, kā jebkuram sākumskolēnam, notiek spēju un interešu attīstība, un bērns instinktīvi 

meklē to sfēru, kas atbilst viņa spējām. Meklējot viņš pārslēdzas no vienas jomas uz citu. Tādēļ 

vecākiem nepieciešams katram dvīnim dot izvēles iespējas dažādās jomās: valodas, māksla, 

sports, mūzika; bērns pats izvēlēsies sev piemērotāko. 

Dvīņu zīmējumu analīzes kritēriji, kurus noteica eksperts, apkopoti 40. tabulā. 

 40. tabula. Zīmējumu analīzes kritēriji 

Nr.p. k. Kritēriji Skaidrojumi 

1. 

 

Darbība zīmējumā Atspoguļota statiska aina vai darbība 

Kā bērns redz darbību ģimenē 

Kā bērns redz sevi attēlotajā zīmējumā 

2. Identifikācija ar kādu ģimenes 

locekli 

Pēc krāsām 

Pēc matu sakārtojuma 

Līdzīga vai vienāda darbība 

3. Citi elementi zīmējumā  Lapas piepildījums 

Vai ir sadarbība starp ģimenes locekļiem 

Vai tie ir aktīvi vai norobežojušies 

4. Dominējošās krāsas zīmējumā Tumšas vai spilgtas 

5. Kopējās darbības raksturs Darbs, atpūta, konkrēta uzdevuma izpilde 

6. Zīmējuma atspoguļotās emocijas Neitrālas, prieks, nomāktība 

 

Pēc šiem kritērijiem tika analizēti 40 skolēnu (MZ 4 dvīņu pāri un meitene no 5. MZ 

pāra, 8 DZ dvīņu pāru, 7 pretēja dzimuma dvīņu pāri un meitene no pretēja dzimuma pāra) 

zīmējumi par konkrētu tēmu “Mana ģimene”. Datu apraksts analīzei redzams 21. pielikumā.  

Dvīņu zīmējumus vērojot, redzams, ka pāra zīmējumi ir līdzīgi. Savstarpēji līdzīgi tie ir 

neatkarīgi no zigotitātes (MZ, DZ un pretēja dzimuma). Atšķirība zīmējumos dvīņu pārī ir detaļu 

ziņā un ģimenes locekļu izvietojumā.  

Ar projektīvo metodi zīmējumu “Mana ģimene” iegūto datu apkopojums (visi dati 21. 

pielikumā) redzams 41. tabulā. 
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41. tabula. Dvīņu skatījumā “Mana gimene” analīze(21. pielikums) 

Kritēriji un to 
rādītāji 

MZ DZ Pretēja dzimuma 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

1. Darbība zīmējumā       

Atspoguļota statiska aina 4 2 2 5 7 6 

Atspoguļota kustība 1 2 4 5 1 1 

2. Identifikācija ar kādu ģimenes 
locekli 

      

Ar mammu 2 2 1 4 5 - 

Ar tēti - 1 - - - 2 

Ar dvīni 3 - 4 6 1 2 

Ne ar vienu - - 1 - 1 1 

Paša nav zīmējumā - 1 - - - - 

3. Lapas piepildījums       

Lapa aizpildīta 2 4 5 5 7 5 

2/3 lapas aizpildīta 1 - 1 1 1 1 

1/2 lapas aizpildīta 2 - - 4 - - 

1/4 un 1/5 lapas aizpildīta - - - - - 1 

4. Dominējošās krāsas       

Ļoti krāsainas 4 - 4 4 4 4 

Krāsainas 1 4 2 4 3 2 

Dominē parastais zīmulis - - - 2 1 1 

5. Kopīgās darbības raksturs       

Pozēšana - - 2 3 4 5 

Sportošana - 1 - - 1 - 

Aktīva atpūta un gatavība darbībai - 1 2 5 - 2 

Ceļojumi, svētku svinēšana 3 - 2 - - - 

Atpūta pie dabas 1 2 - 2 3 - 

6. Zīmējumā atspoguļotās emocijas       

Prieks 4 4 6 5 7 7 

Neitrālas - - - 3 1 - 

Neapmierinātība, nomāktība - - - 2 - - 

40 dvīņu zīmējumi skatāmi 22. pielikumā. MZ dvīņu zīmējumi visi 9 (no 5 pāriem 1 pārī 

meitene nezīmēja) ir ļoti spilgti vai krāsaini, kas liecina par bērnu spēju saskatīt daudzveidību 

sev apkārtējā vidē, protot to izmantot, norāda uz to, ka bērns ir emocionāli bagāts un emocijas ir 

dažādas. Tas varētu liecināt par papildus apstiprinājumu iekšējai motivācijai izdarīt brīvu izvēli 

pašam bez otra dvīņa palīdzības. Zīmējumos ir daudz detaļu un lapas lielākā daļa ir aizpildīta, 

kas varētu apstiprināt patstāvības veidošanos. 4 sevi identificē ar mammu, 5 ar otru dvīni. 

Pētījuma mērījumus salīdzinot, patstāvības ziņā 6 mēnešu laika posmā bija tendence pieaugt. 

Darbība redzama tikai 4 zīmējumos, pārējie 5 bērni savu ģimeni attēlojuši stāvot. Pozitīvi ir 

smaidi ģimenes locekļu sejās visos 9 zīmējumos. 

DZ meiteņu zīmējumi ir krāsaini un ar daudz detaļām, tas norāda, ka DZ dvīņu meitenes 

visas ir ļoti emocionālas. Viena pāra zīmējumos ir statiskas ainas, kas norāda uz patstāvības 
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trūkumu. DZ zēnu zīmējumi ar pilnu lapas aizpildījumu, krāsaini, tomēr 3 pāros abiem no pāra 

aina ir statiska, no tiem dažiem sejās nav prieka, tās ir norūpējušās. Neraugoties uz pētījumā 

pozitīvām izmaiņām mērījumos, DZ dvīņiem nepieciešams sekmēt patstāvības veidošanos. 

Pretēja dzimuma dvīņu zīmējumi apstiprina daļēju zēnu vēlmi pēc aprūpes, kas tika konstatēta 

pētījumā.   

Dvīņu individualitātes veidošanos pašaudzināšanas procesā noskaidrošanai tika veikta 

dažu dvīņu pāru fiksēto dienasgrāmatu kontentanalīze. Svarīgi bija noskaidrot, kā darbībā un 

kādā biežumā parādās katra dvīņa individualitāte un pašaudzināšana. 

DZ dvīņu Rūdolfa un Arņa (3. klase) 2017. gada jūnija, jūlija vasaras dienasgrāmatas (12. 

pielikums) kontentanalīzes rezultātā iegūtie dati skatāmi 42. tabulā. 

                              42. tabula. Rūdolfa un Arņa individualitātes pašaudzināšana 

Vārdi Individualitāte Pašaudzināšana 

Strādā Spēlējas, kad jāstrādā Rūpējas par otru 

Rūdolfs 8 5 2 10 

Arnis 17 - 6 23 

 Individualitātes audzināšanā, lai vadītu savu pašaudzināšanu, dvīnim nepieciešama 

mērķtiecība, patstāvība un griba. Analizējot Rūdolfa un Arņa dienasgramatas saturu, redzams, ka 

Arņa un Rūdolfa individualitāte attīstās atšķirīgi, jo atšķirīga ir viņu attieksme pret sevi un 

citiem. Aprakstītajās 17 situācijās Arnis parāda simtprocentīgu vēlmi strādāt un uzņemties rūpes 

par otru, rast risinājumu problēmsituācijā, dara to pēc brīvas izvēles, patstāvīgi un atbildīgi, 

parādot, ka pats sevi audzina. Tomēr pēc Arņa zīmējuma vērošanas māmiņai ir ieteicams 

pasaudzēt Arni, tik ļoti nenoslogojot ar darbiem. Detaļas zīmējumā norāda uz to, ka bērns 

nepārtraukti steidzas izdarīt visu, lai būtu labs. Jautājums ir par to, ka gadījumā, ja visu paveikt 

kādreiz neizdosies vai nebūs spēka, bērns būs vīlies un, neizdarījis uzticēto, jutīsies slikti un 

atstumts. Rūdolfs vēlas “baudīt bērnību” tad, kad otrs dvīņu brālis bez pamudinājuma 

mērķtiecīgi sāk darbu, Rūdolfs darbu cenšas darīt, taču ātri nogurst. Rūdolfs ir uzzīmējis sevi 

divreiz dūšīgāku par Arni, lai arī, lasot dienasgrāmatu, ir saprotams, ka Arnis ir stiprais un darba 

darītājs. Tas nozīmē, ka Rūdolfs tādējādi cenšas parādīt savu svarīgumu. Arni Rūdolfs ir 

uzzīmējis ar bēdīgu, varbūt neapmierinātu sejas izteiksmi, bet sevi priecīgu blakus smaidošajai 

mammai, ar kuru pats sevi identificē. Arnis Rūdolfu ir uzzīmējis malkas grēdas vai cita 

paaugstinājuma virsotnē ar priekā uz augšu paceltām rokām, bet sevi lejā starp malkas grēdu un 

smaidošo mammu. Arnis pats jau ir apguvis prasmi sevi audzināt, arī mammas vērtējums norāda, 

ka zēns vienmēr darbu pabeidz un ir atbildīgs pret brāli. Eksperimenta laika viņš ir nostiprinājis 
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prasmi sevi pašvērtēt, tikai divos situāciju mērījumos vērtējums pēc vingrinājumu pildīšanas ir 3 

balles 3. līmenis, pārējo rādītāju visos atkārtotajos mērījumos ir 4 balles 4. līmenis. Vēl 

nepieciešams veicināt atbildības notiprināšanos skolā, jo pedagoga vērtējums ir zemāks (5. 

pielikums). Rūdolfam pēc mammas un pedagoga vērtējuma ir nepieciešams sekmēt vairāku 

kritērija Patstāvība un Atbildība rādītāju paaugstināšanos, audzināšanu nepieciešams vēlams 

virzīt uz pašaudzināšanu, jo pozitīvs fakts, ka uz jautājumiem par pienākumu izpildi ģimenē 

Rūdolfs atbildēja, ka viņa pienākums ir skaldīt malku, noliedza patīkamu dzīvi bez pienākumiem 

un atzina, ka, pildot pienākumu, ir patīkami uzņemties atbildību. Arī darbs, nest ūdeni no 

veļasmašīnas, kuru Rūdolfs izvēlētos, ja būtu iespēja brīvai izvēlei, nav viegls. Rūdolfa 

audzināšanā nepieciešams sekmēt pašaudzināšanu. 

DZ dvīņu Kamillas un Amēlijas (1. klase) 2017. gada septembra dienasgrāmatas (15. 

pielikums) kontentanalīzes rezultātā iegūtie dati sakārtoti 43. tabulā. 

                               43. tabula. Kamillas un Amēlijas individualitātes pašaudzināšana 

Vārdi Individualitāte Pašaudzināšana 

Strādā Spēlējas, kad jāstrādā Rūpējas par otru 

Kamilla 15 - 6 21 

Amēlija 13 - 3 16 

 Kamillas un Amēlijas individualitāte attīstās atšķirīgi, tomēr gan Kamillai, gan Amēlijai 

attieksme pret sevi un citiem nav tik krasi atšķirīga kā DZ zēnu pārim Rūdolfam un Arnim. Lai 

arī Amēlija konkrētajās situācijās parāda pašaudzināšanai apliecinošu mazāku skaitu kā Kamilla, 

tomēr Amēlija demonstrē spēju pašai saņemties, izdarīt, pārvarot nevēlēšanos un grūtības. To var 

pamatot ar agro celšanos no rītiem un labprātīgi apmeklētiem sporta treniņiem, jo vēlas arī 

sportot tāpat kā Kamilla. Meitenes ir priecīgas darbus darīt atsevišķi, jo pēc tam var dalīties 

pieredzē. Abas ir pilnīgi patstāvīgas skolas mājas darbu pildīšanā un skolas somas kārtošanā. 

Kad Kamilla bija saslimusi, Amēlija patiesi uztraucās par māsu, taču, ejot kopā ar mammu uz 

veikalu, bija priecīga, ka ceļā var tikt mammas uzklausīta. Tas vēlreiz parāda to, ka dvīņu 

vecākiem nepieciešams atrast laiku individuāli katram dvīnim. Amēlijas zīmējums ir krāsains ar 

ļoti daudz detaļām, kuras nākotnē ir iespējams iesaistīt darbībā. Kamillas zīmējums arī ir 

krāsains un tajā var redzēt, ka meitene identificē sevi ar dvīni. No rītiem Kamilla pieceļas labā 

garastāvoklī apņēmības pilna veikt lielus darbus sevis pilnveidošanai. Visas trīs ar mazo māsiņu 

zīmējumā stāv pavisam cieši kopā, kas norāda uz rūpēm par tuvākajiem, kas ir viens no 

individualitātes audzinātības kritērija Atbildība rādītājiem, lai gan mamma un pedagogs 

novērtējuši, ka Kamilla to dara reizēm (3 balles 3. līmenis).   
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 Ingrīdas un Rubena (3. klase) 2017.gada dienasgrāmatas (14. pielikums) kontentanalīzes 

rezultātā iegūtie dati redzami 44. tabulā. 

                               44. tabula. Ingrīdas un Rubena individualitātes pašaudzināšana 

Vārdi Individualitāte Pašaudzināšana 

Strādā Spēlējas, kad jāstrādā  Rūpējas par otru 

Ingrīda vienmēr - reizēm Pilnīgi patstāvīga 

Rubens vienmēr - reizēm Pilnīgi patstāvīgs 

Ingrīda un Rubens ir vienlīdz patstāvīgi ar brīvas izvēles iespējām un pietiekoši atbildīgi. 

Tikai retajā gadījuma pastāv iespēja, ka netiks izpildīts kāds skolas mājasdarbs. Abiem 

skolēniem ir pietiekoši liela slodze gan skolā, gan pēc mācību stundām, kas veicina patstāvības 

attīstību caur laika plānošanu, jo nepieciešams paspēt uz visām nodarbēm. Ingrīdai un Rubenam 

sekmīgi attīstās viņu individualitāte, kuras audzinātību atbilstīgi vecumam (3. klase) Ingrīda un 

Rubens veicina paši. Pēc vingrinājumu pildīšanas būtisku izmaiņu starp sākuma un eksperimenta 

beigu mērījumiem nav; balles jau konstatējošā mērījumā abiem bij augstākās (4. līmenis), 

izņemot kustību nodarbības izvēli Ingrīdai, jo viņa dod priekšroku Rubena izvēlei un ne vienmēr 

prot sevi novērtēt, un Rubens pienākumu izvēlas vecāku mudināts. Tomēr Rubens uz 

jautājumiem par pienākumiem ģimenē atbild, ka dzīve bez pienākumiem nebūtu vieglāka un 

paskaidro, jo darbus ir nepieciešams darīt unkatram nepieciešams darīt sev atbilstošu darbu. 

Ingrīda un Rubens atzīst, ka ir patīkami, veicot pienākumu, uzņemties atbildību. Pedagoga 

vērtējums bija visaugstākais (4 balles 4. līmenis) abiem visos rādītāju mērījumos, izņemot 

Ingrīdai 3 balles 3. līmenis rādītājam Rūpes par brāli/māsu. Arī Ingrīdas un Rubena zīmējumi 

apstiprina pozitīvo gaisotni ģimenē. Ingrīda identificē sevi ar mammu, Rubens - ar tēti. 

Pašaudzināšanu veicina pozitīvs piemērs, vecāku darbība, kurai sekot un nebaidīties pašam brīvi 

izvēlēties un atbildēt par izvēlēto. 

 Ellas un Matīsa (2. klase) 2017. gada dienasgrāmatas (13. pielikums) kontentanalīzes 

rezultātā iegūtie dati skatāmi 45. tabulā. 

          45. tabula. Ellas un Matīsa individualitātes pašaudzināšana 

Vārdi Individualitāte Pašaudzināšana 

Strādā Spēlējas, kad jāstrādā  Rūpējas par otru 

Ella 19 2 9 14 

Matīss 14 2 7 21 

Ellas un Matīsa individualitātes audzinātība sekmīgi veidojas vienotībā ar 

pašaudzināšanu. Ideju, bērnam iemācīt visu izdarīt pašam, izvirzīja J. H. Pestalocijs. Viņš 

uzskatīja, ka darbs palīdz izveidot tādas personības īpašības kā precizitāti un taisnīgumu, veicina 

pareizu attiecību izveidošanos starp bērnu un pieaugušo, kā arī pašu bērnu starpā. Pastāvīgi 
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vingrinoties darbā, kas dod citiem labumu, bērnā veidojas morāle (Pestalocijs, 1996). Bērns 

mācās darot. Katru dienu gan Ellai, gan Matīsam ir vairāki konkrēti darbi. Ella neko nedarīja 

vienīgi tad, kad bija saslimusi. Bērnu darbība tika komentēta ar papildus raksturojošo vārdu 

“palīdzēja”, tādējādi bērnos tika audzinātas tādas personības īpašības kā rūpes par otru, prasme 

sadarboties. Savstarpēji bērni ir izpalīdzīgi un ļoti rūpējas viens par otru, Matīsam patīk būt 

māsas aprūpētam, tomēr viņš apzinās pienākumu un neuzskata dzīvi bez pienākumiem kā 

vieglāku un atzīst, ka uzņemties atbildību ir patīkami. Matīsa zīmējumā dominē melnbaltas 

krāsas, sevi viņš redz blakus mammai un abiem ir visplatākie smaidi. Situāciju analīze Ellai 14 

gadījumos, Matīsam 21 gadījumā liecināja par pašaudzināšanu. 

Pedagogi piedalījās 21 dvīņu pāra individualitātes audzinātības vērtēšanā. Vērtēšana 

notika pēc vingrinājumu veikšanas un pēc tiem pašiem kritērijiem un rādītājiem, kuri bija 

noteikti vecākiem. Tika aprēķināti individualitātes audzinātības vērtēšanas kritēriju Kronbaha 

Alfas koeficienti (26. pielikums), kas redzami 46. tabulā. 

               46. tabula. Dvīņu individualitātes audzinātības kritēriju Kronbaha Alfas koeficienti 

(pedagogu vērtējums) 

Individualitātes vērtēšanas kritēriji Kronbaha Alfas koeficients 

Brīvība 0,806 

Patstāvība 0,668 

Atbildība 0,680 

Individualitāte 0,822 

 46. tabulas dati rāda, ka pedagogu vērtējums ir ticams. Tādēļ nepieciešams analizēt 

pedagogu vērtējumā iegūtos datus par dvīņu individualitātes audzinātības līmeni pēc 

vingrinājumu veikšanas ar vecākiem ar mērķi sekmēt dvīņu pašaudzināšanu. Katras grupas dati 

tiks aplūkoti atsevišķi. 

Pedagogu vērtējuma MZ dvīņu datu (11. pielikums, iespējamie mērījumi aprēķināti, 

reizinot grupas dvīņu skaitu ar attiecīgā kritērija rādītāju skaitu) kopsavilkums eksperimenta 

beigās apkopots 47. tabulā. 
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47. tabula. Situāciju mērījumu skaits MZ dvīņiem eksperimenta beigās (pedagogu 

vērtējums) 

Brīvība 
(15 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 4 6 - 1 - 2 - - 
vienam 1 1 1 1 - - - - 

Patstāvība 
(12 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 4 8 - - - - - - 
vienam - - - - - - - - 

Atbildība 
(12 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 2 3 - 3 - - - - 
vienam 2 1 1 1 1 - - - 

MZ (monozigotisko) dvīņu 3 pāriem kritērija Brīvība rādītājos 4 balles 4. augstākais 

līmenis abiem dvīņiem pārī ir 10 situāciju mērījumos no 15 iespējamiem (meiteņu pāriem 4 

mērījumos, zēnu pāriem 6 mērījumos), vienam dvīnim no pāra 2 situāciju mērījumos no 15 

iespējamiem (meiteņu pārim 1 mērījums, zēnu pārim 1 mērījums). MZ dvīņu 3 pāriem kritērija 

Brīvība rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par brīvas izvēles trūkumu, abiem dvīņiem 2 

situāciju mērījumos no 15 iespējamiem (abi mērījumi zēnu pārim).  

MZ (monozigotisko) dvīņu 3 pāriem kritērija Patstāvība rādītājos 4 balles 4. augstākais 

līmenis abiem dvīņiem pārī ir 12 situāciju mērījumos no 12 iespējamiem. Redzams, ka 3 no 

pētījumā esošiem monozigotiskiem (MZ) dvīņiem, kurus vērtēja pedagogs, skolā ir patstāvīgi un 

paši mērķtiecīgi darbojas bez otra dvīņa klātbūtnes. Tas MZ dvīņiem, brīvi izvēloties savām 

vajadzībām atbilstošas darbības, sekmēs spēju patstāvīgi īstenot savas vēlmes un attīstīt sev 

piemītošās dotības.  

MZ dvīņu 3 pāriem kritērija Atbildība rādītājos 4 balles 4. augstākais  līmenis abiem 

dvīņiem pārī ir 5 situāciju mērījumos no 12 iespējamiem, vienam dvīnim no pāra 3 situāciju 

mērījumos no 12 iespējamiem (1 mērījums meiteņu pārim, 2 mērījumi zēnu pāriem). Pedagoga 

vērtētajiem MZ dvīņu 3 pāriem kritērija Atbildība rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par 

atbildības trūkumu, ir 1 situāciju mērījumā meitenei. Tas liecina, ka kritērija Atbildība rādītāju 

pozitīvas izmaiņas noris ilgākā laika posmā, tādēļ nepieciešams MZ dvīni rosināt patstāvīgai 

brīvai izvēlei un paša lēmumu pieņemšanai neatkarīgi no otra dvīņa. 
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Pedagogu vērtējuma DZ (dizigotisko) dvīņu datu (11. pielikums, iespējamie mērījumi 

aprēķināti, reizinot grupas dvīņu skaitu ar attiecīgā kritērija rādītāju skaitu) kopsavilkums 

eksperimenta beigās redzams 48. tabulā. 

48. tabula. Situāciju mērījumu skaits DZ dvīņiem eksperimenta beigās (pedagogu vērtējums)  

Brīvība 
(45 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 10 6 2 5 4 2 - 2 
vienam 7 5 7 1 4 2 - 1 

Patstāvība 
(36 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 8 8 2 3 1 4 - - 
vienam 8 1 4 - 3 - - 1 

Atbildība 
(36 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni meitenes zēni 

abiem 6 6 6 5 - - - 1 
vienam 6 2 6 3 3 1 1 2 

Pēc pedagoga vērtējuma DZ dvīņu 9 pāriem kritērija Brīvība rādītājos 4 balles 4. 

augstākais līmenis abiem dvīņiem pārī ir 16 situāciju mērījumos no 45 iespējamiem (meiteņu 

pāriem 10 mērījumos, zēnu pāriem 6 mērījumos), vienam dvīnim no pāra 12 situāciju mērījumos 

no 20 iespējamiem (meiteņu pāriem 7 mērījumos, zēnu pāriem 5 mērījumos). Redzams, ka 

pētījumā esošie dizigotiskie (DZ) dvīņi skolā tikai puslīdz spēj patstāvīgi brīvi izvēlēties sev 

nepieciešamos priekšmetus un darbības pašattīstībai. Pedagogi uzskata meitenes šajā ziņā par 

spējīgākām. Pēc vecāku vērtējuma meitenes un zēni brīvai izvēlei sagatavoti puslīdz vienādi. DZ 

dvīņu 9 pāriem kritērija Brīvība rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas liecina par pozitīvu brīvas 

izvēles pilnveidošanās iespēju turpmāk, abiem dvīņiem pārī ir 7 no 45 iespējamiem situāciju 

mērījumiem (meiteņu pāriem 2 mērījumos, zēnu pāriem 5 mērījumos). DZ dvīņu 9 pāriem 

kritērija Brīvība rādītājos 2 balles 2. līmenis vienam dvīnim no pāra 6 situāciju mērījumos, 

abiem dvīņiem 4 situāciju mērījumos no 45 iespējamiem. Ir DZ zēnu pāris, kur abi 2 situāciju 

mērījumos novērtēti ar viszemākajām ballēm (1 balle, 1. līmenis) rotaļlietu un zīmētdarbības 

izvēles ziņā. Sarežģīti ir izdarīt izvēli, ja otrs dvīnis atrodas tikpat neizlēmīgā situācijā.   

DZ dvīņu 9 pāriem kritērija Patstāvība rādītājos 4 balles 4. augstākais līmenis abiem 

dvīņiem pārī pēc pedagoga vērtējuma ir 16 situāciju mērījumos no 36 iespējamiem (meiteņu 

pāriem 8 situāciju mērījumos, zēnu pāriem 8 mērījumos), vienam dvīnim no pāra 9 situāciju 

mērījumos no 36 iespējamiem (8 mērījumi meitenēm, 1 zēniem). DZ dvīņu 9 pāriem kritērija 

Patstāvība rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas liecina par pozitīvu patstāvības pilnveidošanās 
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iespēju turpmāk, abiem dvīņiem pārī ir 5 no 36 iespējamiem situāciju mērījumiem. DZ dvīņu 9 

pāriem kritērija Patstāvība rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par patstāvības trūkumu, 

vienam dvīnim no pāra 3 situāciju mērījumos no 36 iespējamiem (visi mērījumi meiteņu 

pāriem), abiem dvīņiem 5 situāciju mērījumi no 36 iespējamiem (1 mērījumi meiteņu pārim, 4 

zēnu pāriem). Pēc vecāku vērtējuma ir pretēji, meitenes ir nepatstāvīgākas savā izvēlē.  

Pedagogu vērtēto DZ (dizigotisko) dvīņu 9 pāriem kritērija Atbildība rādītājos 4 balles 4. 

augstākais līmenis abiem dvīņiem pārī ir 12 situāciju mērījumos no 36 iespējamiem (meiteņu 

pāriem 6 mērījumos, zēnu pāriem 6 mērījumos), vienam dvīnim no pāra 8 situāciju mērījumos 

no 36 iespējamiem (6 mērījumi meiteņu pāriem, 2 mērījumi zēnu pāriem). Redzams, ka pētījumā 

piedalījušies DZ dvīņiem pārī vienam uzņemties atbildību pedagogi vairāk novērojuši  DZ 

meitenēm. DZ dvīņu 9 pāriem kritērija Atbildība rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas liecina par 

pozitīvu atbildības nostiprināšanās iespēju skolā turpmāk, abiem dvīņiem pārī ir 11 no 36 

iespējamiem situāciju mērījumiem (meiteņu pāriem 6 mērījumos, zēnu pāriem 5 mērījumos), 

situāciju mērījumu skaita ziņā nav būtiskas atšķirības starp meitenēm un zēniem. DZ dvīņu 9 

pāriem kritērija Atbildība rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par atbildības trūkumu, vienam 

dvīnim no pāra 4 situāciju mērījumos no 36 iespējamiem (3 mērījumi meiteņu pāriem, 1 

mērījums zēnu pārim). DZ dvīņiem nebija neviena situāciju mērījuma, kas liecinātu par 

atbildības trūkumu abiem dvīņiem. Nepieciešams veicināt vēlmi uzņemties rūpes par otru, 

atrodoties skolas vidē un pilnveidot prasmi vērtēt savu rīcību.  

Pedagogu vērtējuma pretēja dzimuma dvīņu datu (11. pielikums, iespējamie mērījumi 

aprēķināti, reizinot grupas dvīņu skaitu ar attiecīgā kritērija rādītāju skaitu) kopsavilkums 

eksperimenta beigās skatāms 49. tabulā. 
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 49. tabula. Situāciju mērījumu skaits pretēja dzimuma dvīņiem eksperimenta beigās 

(pedagogu vērtējums) 

Brīvība 
(40 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitene zēns meitene zēns meitene zēns meitene zēns 

abiem 21 5 4 1 
vienam 2 6 6 1 1 - - - 

Patstāvība 
(32 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitene zēns meitene zēns meitene zēns meitene zēns 

abiem 20 3 2 - 
vienam 3 3 2 3 2 - - - 

Atbildība 
(32 iespējamie 

mērījumi) 

4 balles (4. līmenis) 3 balles (3. līmenis) 2 balles (2. līmenis) 1 balle (1. līmenis) 

meitene zēns meitene zēns meitene zēns meitene zēns 

abiem 14 6 3 1 
vienam 4 1 2 5 - 2 1 - 

No 3. grupas Pretēja dzimuma dvīņu 17 pāriem pedagogi vērtēja 8 pārus. Kritērija 

Brīvība rādītājos 4 balles 4. augstākais līmenis abiem dvīņiem pārī (gan meitenei, gan zēnam) ir 

21 situāciju mērījumos no 40 iespējamiem, vienam dvīnim no pāra 8 situāciju mērījumos no 40 

iespējamiem (2 mērījumos tās ir meitenes, 6 mērījumos tie ir zēni). Redzams, ka pētījumā esošo 

pretēja dzimuma dvīņu patstāvīgas brīvas izvēles ziņā zēni pēc pedagogu vērtējuma ir pārāki par 

meitenēm, tas ir līdzīgs vecāku vērtējumam. Pretēja dzimuma dvīņu 8 pāriem kritērija Brīvība 

rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas liecina par pozitīvu brīvas izvēles pilnveidošanās iespēju 

turpmāk, abiem dvīņiem pārī ir 5 no 40 iespējamiem situāciju mērījumiem. Kritērija Brīvība 

rādītājos 2 balles 2. līmenis, kas liecina par brīvas izvēles trūkumu skolā, vienam dvīnim no pāra 

1 situāciju mērījumā, abiem dvīņiem 4 situāciju mērījumos no 40 iespējamiem.  

Pretēja dzimuma dvīņu 8 pāriem kritērija Patstāvība rādītājos 4 balles 4. augstākais 

līmenis abiem dvīņiem pārī ir 20 situāciju mērījumos no 32 iespējamiem, vienam dvīnim no 

pāra6 situāciju mērījumos no 32 iespējamiem (3 mērījumos tās ir meitenes, 3 mērījumos tie ir 

zēni). Pretēja dzimuma dvīņu 8 pāriem kritērija Patstāvība rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas 

liecina par pozitīvu patstāvības pilnveidošanās iespēju skolā turpmāk, abiem dvīņiem pārī ir 3 no 

32 iespējamiem situāciju mērījumiem (tas ir vienam pārim). Kritērija Patstāvība rādītājos 2 

balles 2. līmenis, kas liecina par patstāvības trūkumu, vienam dvīnim no pāra 2 situāciju 

mērījumos no 32 iespējamiem (abos mērījumos tā ir meitene), abiem dvīņiem 2 situāciju 

mērījumi no 32 iespējamiem. Pretēja dzimuma dvīņiem konstatēto patstāvības trūkumu 

iespējams novērst, ļaujot skolā patstāvīgi un mērķtiecīgi darboties bez otra dvīņa klātbūtnes. 
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Pretēja dzimuma 8 dvīņu pāriem kritērija Atbildība rādītājos 4 balles 4. augstākais 

līmenis abiem dvīņiem pārī ir 14 situāciju mērījumos no 32 iespējamiem, vienam dvīnim no 

pāra- 6 situāciju mērījumos no 32 iespējamiem (5 mērījumos tā ir meitene, 1 mērījumā tas ir 

zēns). Redzams, ka pēc pedagogu vērtējuma pētījumā piedalījušos pretēja dzimuma dvīņu 

meitenes (5) biežāk kā zēni (1) vēlas uzņemties atbildību. Pretēja dzimuma 8 dvīņu pāriem 

kritērija Atbildība rādītājos 3 balles 3. līmenis, kas liecina par abu skolēnu vēlmi vienlīdz 

uzņemties atbildību, ir 6 no 32 iespējamiem situāciju mērījumiem.  

Pedagogi vērtējuši kritērija Atbildība rādītājos 2 balles 2. līmeni 3 situāciju mērījumos un 

zemāko 1. līmeni (1balle) abiem skolēniem 1 situāciju mērījumā 1 dvīņu pārim. Kā vecāki, tā arī 

pedagogi novērojuši meiteni kā līderi pretēja dzimuma pārī ar izteiktu vēlmi uzņemties atbildību, 

tas atbilst I. Rāvičes - Šcerbo apkopotajos pētījumos gūtajai atziņai par meitenes uzņemšanos 

aprūpēt brāli pretēja dzimuma dvīņu pārī. 

Izvērtējot vecāku un pedagogu sadarbības rezultātu, tika konstatētas atšķirības prasmē 

strādāt un vērtēt dvīņus. Viena dvīņu māmiņa ir pedagogs citam dvīņu pārim. Pedagogs, kuram 

pašam ir dizigotiskie dvīņi (piedalās pētījumā), vērtējot apzinās individuālas attieksmes pret 

katru dvīņu bērnu nepieciešamību. Vairāki pedagogi abus dvīņus novērtēja ar identiskām ballēm 

(11. pielikums).  

Pētījums apliecina, ka dvīņi ir atšķirīgi, lai arī vairāki pedagogi un vecāki savā vērtējumā 

dvīņus novērtējuši ar vienādu ballu skaitu, t. i., vienā līmenī. Pedagoga dvīņu mātes vērtējums 

atšķīrās ar individuālu pieeju katram dvīnim; jāatzīmē, ka tas 4 - 5 rādītājos bija vienāds ar 

vecāku vērtējumu. Vecāku un pedagoga Ellas un Matīsa vērtējums (5., 11. pielikumi) redzams 

50. tabulā. 
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50. tabula. Vecāku un pedagoga vērtējums eksperimenta beigās (Ella, Matīss) 

 
Kritēriji un rādītāji 

ELLA MATĪSS 
Vecāki Pedagogs Vecāki Pedagogs 
(vērtējums ballēs) (vērtējums ballēs) 

Brīvība     
1. Rotaļlietu izvēle 2 2 4 3 
2. Zīmētdarbības izvēle 4 3 4 4 
3. Kustību nodarbību izvēle 2 3 2 4 
4. IKT izvēle 3 3 4 4 
5. Pienākumu izvēle 3 3 3 4 

Patstāvība     
6. Apģērba izvēle 4 4 1 4 
7. Ēdiena izvēle 2 4 2 4 
8. Prasme rotaļāties 4 2 4 4 
9. Skolas uzdevumu izpilde mājās 4 3 4 4 

Atbildība     
10. Paradums darbu pabeigt 2 1 4 3 
11. Rūpes par brāli/māsu 4 4 2 3 
12. Attieksme pret pieaugušajiem 3 4 3 4 
13. Pašvērtējuma prasme  4 2 3 2 

 

Aplūkojot datus 50. tabulā, var izvērtēt, cik atšķirīgi ir dvīņi, atšķirīgas ir viņu spējas un 

intereses. Ella un Matīss atšķirīgi spēj izvēlēties rotaļlietas un IKT, bērniem atšķirīgs ir 

izveidojies paradums darbu pabeigt, dažādi izpaužas vēlme rūpēties par otru un prasme vērtēt 

savu rīcību un paveikto. Ir pozitīvi, ja pedagogs to ievēro un respektē. 

Kitijas un Jēkaba (pedagoga, pirms un pēc vigrinājumu veikšanas vecāku vērtējums 

ballēs 23. pielikumā) pedagogs dalījās savā pieredzē darbā ar dvīņiem. Pedagogs nenoliedza to, 

ka Kitijai un Jēkabam dažās jomās ir līdzīgas spējas, piemēram, abi dvīņu bērni cītīgi lasa 

grāmatas, īpaši Kitija. Pēc pedagoga mudinājuma un atbalsta, Kitija un Jēkabs ir izveidojuši 

klases bibliotēku - mājās nopirktās grāmatas tiek izlasītas un atdotas klases bibliotēkā. Kitija, 

kuru šajā ziņā pedagogs īpaši uzteic, izmanto katru brīvo brīdi, lai lasītu. Jēkabs raksta ļoti 

akurāti, zēnam pēc pedagoga domām ir glītākais rokraksts klasē. Salīdzinoši Kitijas rokraksts 

nav tik glīts. Pedagogs uzsver, ka pozitīvais bērnos nāk no ģimenes. Zīmētdarbības izvēlē 

pedagogs dod iespēju brīvai izvēlei, atzīmējot, ka gan Kitija, gan Jēkabs izvēlas gaišos un dabā 

atbilstošos toņus, ko arī uzskata par ģimenes nopelnu. Kitija un Jēkabs ir patstāvīgi un atbildīgi, 

pedagogs viņus uztver katru par sevi un strādā ar individuālu pieeju, katru atsevišķi gatavo un 

virza uz skolas olimpiādēm. Sekmes mācībās, to vērtējumi ir līdzīgi, abi dejo, abiem patīk 

futbols, bērni ir atvērti un uztic pedagogam savu sāpi. Par pienākumu izpildi pedagogs uzteic 

vecākus, jo Kitija un Jēkabs jau ir atbildīgi. Iespēju rotaļāties brīvajā laikā dvīņu bērni sameklē 

paši, viņiem nekad nav garlaicīgi. Pedagogs uzteic Kitiju un Jēkabu par spēju sadarboties ar 

citiem bērniem klasē. Skolas uzdevumus Kitija un Jēkabs veic patstāvīgi un labā tempā. Kitija un 
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Jēkabs ir motivēti ātrāk darbus pabeigt, bieži lūdz papildus grūtākus vingrinājumus. Savstarpēji 

bērni ir ļoti izpalīdzīgi, ciena pedagogus un citus pieaugušos. Pārsvarā Kitija un Jēkabs prot savu 

darbu novērtēt. Pedagogs atzīst, ka ģimenes devums nodrošina un palīdz strādāt ar dvīņiem ar 

individuālu pieeju. Pēc vingrinājumu pildīšanas eksperimenta laikā Kitijai ir paaugstinājušies 

individualitātes audzinātības kritērija Brīvība rādītāji Spēļu un rotaļlietu izvēle, Kustību 

nodarbību izvēle, Pienākumu izvēle, kritērija Patstāvība rādītājs Ēdiena izvēle, kritērija Atbildība 

rādītāji Rūpes par brāli/māsu un Pašvērtējuma prasme; Jēkabam ir paaugstinājušies 

individualitātes audzinātības kritērija Brīvība rādītāji Zīmētdarbības izvēle, IKT izvēle, 

Pienākumu izvēle, kritērija Patstāvība rādītāji Apģērba izvēle, Ēdiena izvēle, Prasme rotaļāties, 

kritērija Atbildība rādītāji Paradums darbu pabeigt un Attieksme pret pieaugušajiem.  

Rasas un Renātes pedagogs (pedagoga, pirms un pēc vigrinājumu veikšanas vecāku 

vērtējums ballēs 23. pielikumā) atzīst abu dvīņu māsu patstāvību grupu darbos, meitenes domā 

un lemj pašas, nenoskatoties no otras. Pedagogs ir ieviesis grupu veidošanā nejaušības principu, 

tādējādi mazinot iespēju dvīnēm būt cieši blakus. Zīmētdarbība tiek piedāvāta brīva krāsu toņu 

izvēle, kuru Rasa un Renāte izmanto. Viņas sēž atsevišķos solos un pietiekoši tālu viena no otras, 

kas izslēdz iespēju otru kopēt. Skolā dvīnēm ir iespēja darboties Mūsdienu deju grupā. Iniciatīvu 

vairāk uzņemas Renāte, Rasa uz to ir jāmudina. Sekmju ziņā pedagoga uzskats ir līdzīgs kā 

vecākiem, dvīņu starpā notiek nemitīga konkurence, tādēļ pedagogam nepieciešams to virzīt 

labvēlīgi, uzteicot katru par atšķirīgiem sasniegumiem un ne vienlaikus. Pienākuma apziņas 

celšanai klasē dežurantam ir īpaša atbildība, kur iespējams sevi izpaust, būt vērīgam, 

uzmanīgam, kad var sevi apliecināt gan dvīņu pāra līdere Renāte, gan vadāmā Rasa. Apģērbā jau 

ģimenē tiek dota iespēja lietot atšķirīgas detaļas. Sekmju ziņā pedagogs atzīst un uzteic Rasas un 

Renātes centību un līmeņa paaugstināšanos, jo, ātrāk skolā sākušas mācības, sacenšoties abas 

dvīnes ir sasniegušas pārējo skolēnu līmeni. Pedagogs atzīst, ka Rasai un Renātei izveidojusies 

vēlme darbu pabeigt līdz galam, kas arī tiek pozitīvi atbalstīts. Palīdz otram Rasa un Renāte tad, 

kad tas nepieciešams, māk izvērtēt, vajag to darīt vai nevajag. Ar pieaugušajiem skolā Rasa un 

Renāte komunicē ar prieku, ir atvērtas, nepieciešamības gadījumā spēj lūgt palīdzību vai 

padomu. Pedagogs atzīst, ka pie nepieciešams strādāt pie sevis novērtēšanas. Pēc vingrinājumu 

pildīšanas eksperimenta laikā Rasai ir paaugstinājušies individualitātes audzinātības kritērija 

Brīvība rādītājs Rotaļlietu izvēle, kritērija Patstāvība rādītāji Apģērba izvēle un Prasme 

rotaļāties, kritērija Atbildība rādītājs Paradums darbu pabeigt, Renātei ir paaugstinājušies 
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individualitātes audzinātības kritērija Brīvība rādītāji Zīmētdarbības izvēle un IKT izvēle, 

kritērija Atbildība rādītājs Paradums darbu pabeigt. 

Lotes un Altas pedagogs (pedagoga, pirms un pēc vigrinājumu veikšanas vecāku 

vērtējums ballēs 23. pielikumā) atzīst, dvīņu meitenes ir pilnīgi atšķirīgas un atšķirīgi uztver 

pasauli, jo, lai arī sēdēs viena otrai cieši blakus, radošie darbi, ko katra veido, būs pavisam 

savādāki. Zīmējumos Lotei patīk lielas detaļas, piesātinātas krāsas, Altai detaļas ir smalkas un 

dominē pasteļtoņi. Pedagoga mudināta klase ir iesaistījusies Latvijas Olimpiskās Komitejas 

organizētajā projektā “Sporto visa klase”, līdz ar to klasei ir 5 sporta nodarbības nedēļā un 

dvīnēm ir dota iespēja izpausties vieglatlētikā un peldēšanā. Mobilo telefonu Lote un Alta 

izmanto tikai saziņai. Meitenes ir muzikālas. Pienākumu izvēle no pedagoga puses tiek veicināta 

un izteikta atziņa audzināšanai ģimenē. Pedagogs Loti un Altu uzteic par augstu atbildības izjūtu 

un māku sadalīt laiku, pildot pienākumu, tomēr nenoliedz nemitīgu savstarpējo konkurenci. 

Mācību vingrinājumus pildot, spējīgākā Lote negrib ieguldīt pūles vai arī ir pagurusi; Alta ar 

uzcītību dvīņu māsu ir apsteigusi un nekad neatstāj darbu nepabeigtu. Alta ir gatava palīdzēt, ja 

vien Lotei tas nepieciešams. Komunicēt ar pieaugušajiem Alta un Lote piekrīt, ja tā ir galēja 

nepieciešamība. Pēc vingrinājumu pildīšanas eksperimenta laikā Lotei un Altai ir paaugstinājies 

individualitātes audzinātības kritērija Atbildība rādītājs Attieksme pret pieaugušajiem, Altai ir 

paaugstinājušies individualitātes audzinātības kritērija Patstāvība rādītāji Ēdiena izvēle un 

Paradums darbu pabeigt. 

Secinājumi 

 Pedagoga darbs ar dvīņiem viņu individualitātes audzinātības līmeņa paaugstināšanai, 

veicinot dvīņu pašaudzināšanu, viennozīmīgi ir nesaraujami saistīts ar dvīņu 

audzināšanu/pašaudzināšanu ģimenē. Pedagogi ir atzinuši, ka individuāls darbs ar dvīņiem viņu 

individualitātes attīstībā norit vieglāk, ja ģimenē bērniem tiek veicināta brīvas izvēles, 

patstāvības un atbildības veidošanās. 
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2. 4. 3. Veidojošā eksperimenta rezultātu analīze un interpretācija 

Pētījuma laikā notikušo izmaiņu noskaidrošanai pēc atkārtoto datu izvērtēšanas, tie tika 

salīdzināti un apstrādāti ar Vilkoksona testu SPSS programmā (26. pielikums). Individualitātes 

audzinātības vērtēšanai kritērija Brīvība izmaiņas eksperimenta laikā var skatīt 51. tabulā. 

51. tabula. Dvīņu (7 - 10 gadi)individualitātes audzinātības kritērija Brīvība rādītāju līmeņa 

izmaiņas eksperimenta laikā (50 pāri) 

Rādītāji Aritmētiski 
vidējais 

Pozitīvas 
izmaiņas 
(dvīņu 
skaits) 

Sig Pozitīvas 
izmaiņas 
(dvīņu 
skaits) 

Sig 

50 50 

Spēļu un rotaļlietu izvēle 3,08 3,34 12 ,001 10 ,002 
Zīmētdarbības izvēle 3,32 3,54 4 ,059 13 ,000 
Kustību nodarbību izvēle 3,03 3,34 17 ,000 12 ,001 
IKT izvēle 2,98 3,21 3 ,083 9 ,003 
Pienākumu izvēle 2,96 3,25 8 ,005 11 ,001 

Iegūtie dati pēc apstrādes (50 pirmie un 50 otrie dvīņi pārī, 26. pielikums) parāda, ka 

bērnu patstāvība spēļu un rotaļlietu brīvā izvēlē kopumā ir pieaugusi (22 no 100), notikušas 

būtiskas izmaiņas (sig- ,001; sig- ,002). Zīmētdarbības izvēlē 17 no 100 bērniem pēc 

eksperimenta notikušas pozitīvas izmaiņas (sig- ,059 tendenču līmenī; sig- ,000 būtiskas 

izmaiņas), kustību nodarbību izvēlē 29 dvīņiem no 100 notikušas pozitīvas izmaiņas (sig- ,000; 

sig- ,001), IKT izvēlē notikušas izmaiņas (sig- ,083 tendenču līmenī; sig- ,003). Izmaiņas dvīņu 

(19 no 100) individuālā pienākumu izvēlē atzīstamas par būtiskām (sig- ,005; sig- ,001). 

Ir iespēja noskaidrot, kā notikušas izmaiņas brīvas izvēles attīstības sekmēšanā katrā no 

dvīņu grupām. Izmaiņas kritērija Brīvība rādītāju līmeņos (26. pielikums) eksperimenta laikā 

monozigotiskiem dvīņiem redzamas 52. tabulā. 
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52. tabula. Individualitātes audzinātības kritērija Brīvība izmaiņas eksperimenta laikā 

monozigotiskiem (MZ) dvīņiem (10 pāri) 

Rādītāji 
 

Visi MZ 

Aritmētiski 
vidējais 

Pozitīvas 
izmaiņas 
(dvīņu 
skaits) 

Sig Pozitīvas 
izmaiņas 
(dvīņu 
skaits) 

Sig 

10 10 

Spēļu un rotaļlietu izvēle 2,50 2,85 4 ,046 5 ,025 
Zīmētdarbības izvēle 3,45 3,65 0 1,000 4 ,046 
Kustību nodarbību izvēle 3,00 3,25 6 ,014 2 ,157 
IKT izvēle 2,80 2,95 1 ,317 1 ,317 
Pienākumu izvēle 2,90 3,10 3 ,083 1 ,317 

Meiteņu pāri   4  4  
Spēļu un rotaļlietu izvēle 3,38 3,50 0 1,000 1 ,317 
Zīmētdarbības izvēle 3,88 3,88 0 1,000 0 1,000 
Kustību nodarbību izvēle 2,50 3,00 3 ,083 0 1,000 
IKT izvēle 2,75 3,00 1 ,317 1 ,317 
Pienākumu izvēle 3,00 3,13 1 ,317 0 1,000 

Zēnu pāri   6  6  
Spēļu un rotaļlietu izvēle 1,92 2,58 4 ,046 4 ,046 
Zīmētdarbības izvēle 3,17 3,50 0 1,000 4 ,046 
Kustību nodarbību izvēle 3,00 3,42 3 ,083 2 ,157 
IKT izvēle 2,83 2,92 0 1,000 0 1,000 
Pienākumu izvēle 2,83 3,08 2 ,157 1 ,317 

No 52. tabulā sakārtotajiem rezultātiem var secināt, ka spēļu un rotaļlietu izvēles 

izmaiņas MZ dvīņiem ir būtiskas (sig- ,046; sig- ,025) un to sekmējuši MZ zēni (sig- ,046). 

Izmaiņas zīmētdarbības izvēlē būtiskas MZ dvīņiem ir otrajam dvīnim pārī (sig- ,046) un tie ir 

MZ zēni. MZ meitenēm šis rādītājs bija pietiekoši augsts pirms eksperimenta, tāpēc izmaiņas 

tabulā nav redzamas. MZ dvīņu grupā 8 bērni no 20 parāda izmaiņas kustību nodarbību izvēlē 

(sig- ,014; sig- ,157). Pienākumu izvēles ziņā izmaiņas MZ dvīņiem ir tendenču līmenī (sig- ,083 

pirmajam dvīnim pārī) vai arī tās nav būtiskas (sig- ,317 otrajam dvīnim pārī). IKT izvēles ziņā 

izmaiņas MZ meitenēm un zēniem nav būtiskas (sig- ,317). 

Izmaiņas kritērija Brīvība rādītāju līmeņos (26. pielikums) eksperimenta laikā 

dizigotiskiem dvīņiem skatāmas 53. tabulā. 
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53.tabula. Individualitātes audzinātības kritērija Brīvība izmaiņas eksperimenta laikā 

dizigotiskiem (DZ) dvīņiem (23 pāri) 

Rādītāji 

 

Visi DZ 

Aritmētiski 

vidējais  

Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig 

23 23 

Spēļu un rotaļlietu izvēle 3,17 3,37 5 ,025 3 ,102 

Zīmētdarbības izvēle 3,41 3,48 3 ,102 5 ,025 

Kustību nodarbību izvēle 3,22 3,41 5 ,025 6 ,014 

IKT izvēle 3,00 3,37 1 ,317 6 ,014 

Pienākumu izvēle 2,91 3,26 2 ,157 5 ,025 

Meiteņu pāri   11  11  

Spēļu un rotaļlietu izvēle 2,86 3,09 3 ,083 1 ,317 

Zīmētdarbības izvēle 3,45 3,59 0 1,000 3 ,083 

Kustību nodarbību izvēle 3,23 3,32 1 ,317 1 ,317 

IKT izvēle 3,09 3,32 1 ,317 4 ,046 

Pienākumu izvēle 3,09 3,55 0 1,000 1 ,317 

Zēnu pāri   12  12  

Spēļu un rotaļlietu izvēle 3,46 3,63 2 ,157 2 ,157 

Zīmētdarbības izvēle 3,38 3,38 3 ,102 2 ,157 

Kustību nodarbību izvēle 3,00 3,50 4 ,046 5 ,025 

IKT izvēle 2,92 3,42 0 1,000 2 ,157 

Pienākumu izvēle 2,79 3,00 2 ,157 4 ,046 

 

Dizigotisko (DZ) dvīņu kritērija Brīvība būtiskas izmaiņas notikušas vienam no dvīņiem 

pārī rādītājos: Spēļu un rotaļlietu izvēle (sig- ,025; otram sig- ,102 nebūtiskas izmaiņas), 

Zīmētdarbības izvēle (sig- ,025; otram sig- ,102 nebūtiskas izmaiņas), IKT izvēle (sig- ,014; 

otram sig- ,317 nebūtiskas izmaiņas) un Pienākumu izvēle (sig- ,025; otram sig- ,157 nebūtiskas 

izmaiņas); Kustību nodarbību izvēlē (sig- ,025; otram sig- ,014) būtiskas izmaiņas notikušas 

abiem dvīņiem.   

Eksperimenta laikā notikušas izmaiņas kritērija Brīvība rādītāju līmeņos (26. pielikums) 

pretēja dzimuma dvīņiem, skatāmas 54. tabulā. 
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54. tabula. Individualitātes audzinātībaskritērija Brīvība izmaiņas eksperimenta laikā 

pretēja dzimuma dvīņiem (17 pāri) 

Rādītāji Aritmētiski 

vidējais 

Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig 

17 17 

Spēļu un rotaļlietu izvēle 3,29 3,59 3 ,102 2 ,157 

Zīmētdarbības izvēle 3,12 3,56 1 ,317 4 ,046 

Kustību nodarbību izvēle 3,03 3,29 6 ,014 4 ,046 

IKT izvēle 3,06 3,15 1 ,317 2 ,157 

Pienākumu izvēle 3,06 3,32 3 ,102 5 ,034 

Rezultāti, sakārtoti 54. tabulā, norāda uz būtiskām izmaiņām pretēja dzimuma dvīņiem 

gan meitenei (1. aile 54. tabulā), gan zēnam (2. aile 54. tabulā) rādītāja Kustību nodarbību izvēle 

(sig-  ,014; sig- ,046) ziņā un zēniem Zīmētdarbības izvēle (sig- ,046) un Pienākuma izvēle (sig- 

,034) ziņā. Pretēja dzimuma pāriem izmaiņas rādītājam Spēļu un rotaļlietu izvēle (sig- ,102; sig- 

,157) un IKT izvēle (sig- ,317; sig- ,157) nav būtiskas. 

Eksperimenta programmā pēc vingrinājumu veikšanas viens no kritērija Brīvība 

rādītājiem Pienākumu izvēle tika pārbaudīts, intervējot 60 dvīņus (7 - 10 gadi) par to, kā viņi 

veic pienākumus ģimenē. Tika uzzināti viņu uzskati par to, vai pienākumu sadale ir bijusi 

vienlīdzīga. Dvīņi atbildēja uz jautājumiem, atbildes uz kuriem raksturotu skolēnu izpratni par 

pienākumu jēgu un atbildības izjūtu, tos pildot. Sākumskolas dvīņu pienākumu izpilde ģimenē 

un izpratne par to veikšanas jēgu (8., 9. pielikumi) liecina par kritēriju (Brīvība, Patstāvība, 

Atbildība) un to rādītāju līmeņa pozitīvām izmaiņām eksperimenta laikā pašaudzināšanas 

rezultātā. No dvīņu sniegtajām atbildēm par pienākumu izpildi ģimenē verbālajā informācijā tika 

analizēta darbības jēga. Katrs dvīnis neatkarīgi no otra atbildēja uz 11 jautājumiem par 

pienākumu izpildi savā ģimenē (6 pielikums). Jautājumi bija praktiski, piemēram, kādus 

pienākumus veic tieši tu, un filozofiski, piemēram, vai dzīve bez pienākumiem būtu vieglāka. 

Skolēnu atbildes (7. pielikums) un rezultātu apkopojums pielikumā (8., 9. pielikumi). Tika veikta 

šo datu analīze. 

12 MZ (monozigotisko) dvīņu (7 - 10 gadi) atbildes apliecina: par spēju pašam brīvi 

izvēlēties 9 pozitīvas atbildes; par vēlmi uzņemties atbildību 9 pozitīvas atbildes; nevēlas 

vieglāku dzīvi bez pienākumiem 6 pozitīvas atbildes; pienākumu sadalījums ģimenē kā godīgs 

tiek uzskatīts 10 pozitīvas atbildes; visi 12 MZ dvīņi pienākumu kā nepatīkamu skaidro nevis 

grūtuma, bet citu iemeslu dēļ. Pienākumu paša vai vecāku norādītas darbības 9 MZ dvīņi izprot 
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kā darbu, no tiem 2 piešķir šai darbībai jēgu. Pienākumu izprot kā atbildību 3 dvīņi no 12 šajā 

pārbaudē iesaistītajiem. 6 no 12 MZ dvīņiem atbildes liecina par patstāvības veidošanos 

eksperimenta beigu posmā. Līdzdalība eksperimentālā darbībā ir sekmējusi dvīņu 

individualitātes attīstību. 

28 DZ (dizigotisko) dvīņu (7 - 10 gadi)  atbildes apliecina: par spēju pašam brīvi 

izvēlēties 25 pozitīvas atbildes; par vēlmi uzņemties atbildību 18 pozitīvas atbildes; nevēlas 

vieglāku dzīvi bez pienākumiem 18 pozitīvas atbildes; pienākumu sadalījums ģimenē kā godīgs 

tiek uzskatīts 17 pozitīvas atbildes, 2 uzskata, kā negodīgu, jo māmiņai ir vairāk pienākumu, 

tikai 2 uzskata, ka dara to grūtāko salīdzinājumā ar citiem; 20 skolēni pienākumu kā nepatīkamu 

skaidro nevis grūtuma, bet citu iemeslu dēļ. Pienākumu paša vai vecāku norādītas darbības 22 

DZ dvīņi izprot kā darbu, no tiem 2 piešķir šai darbībai jēgu. Pienākumu izprot kā atbildību 7 

dvīņi, no tiem 2 to apvieno ar jēgu, t.i., no 28 šajā pārbaudē iesaistītajiem DZ dvīņiem. 18 no 28 

DZ dvīņiem atbildes apliecina par patstāvības veidošanos eksperimenta beigu posmā. 

 Pretēja dzimuma dvīņu (7 - 10 gadi) atbildes apliecina: par spēju pašam brīvi izvēlēties 

13 pozitīvas atbildes, 3 meitenes un 4 zēni nespēj patstāvīgi izvēlēties pienākumu; par vēlmi 

uzņemties atbildību 15 pozitīvas atbildes; nevēlas vieglāku dzīvi bez pienākumiem 9 pozitīvas 

atbildes; pienākumu sadalījums ģimenē kā godīgs tiek uzskatīts 14 pozitīvas atbildes, 6 dvīņi 

uzskata pienākumu sadalījumu kā negodīgu, no tiem 1 pamato to, jo māmiņai ir vairāk 

pienākumu un tikai 1 uzskata, ka dara to grūtāko salīdzinājumā ar citiem; 18 skolēni pienākumu 

kā nepatīkamu skaidro nevis grūtuma, bet citu iemeslu dēļ. Pienākumu paša vai vecāku norādītas 

darbības 11 pretēja dzimuma dvīņi izprot kā darbu, no tiem 2 piešķir šai darbībai jēgu. 

Pienākumu izprot kā atbildību 5 dvīņi. 10 no 20 pretēja dzimuma dvīņiem atbildes eksperimenta 

beigās liecina par patstāvības pilnveidošanos eksperimentālā darba procesā. 

No 100 dvīņiem, kas piedalījās pētījumā, pārbaudē par pienākumu izpratni iesaistot 60, to 

skaitā 12 MZ (monozigotiskos), 28 DZ (dizigotiskos) un 20 pretēja dzimuma dvīņus, tika izdarīti 

secinājumi par dvīņu paša brīvas izvēles, patstāvības un atbildības veidošanos eksperimenta 

laika posmā, kad tika veikti vingrinājumi katra sākumskolas dvīņa individualitātes audzinātībai. 

Dvīņu individualitātes audzināšana tika virzīta, sekmējot pašaudzināšanu. Sagatavotās 

programmas vingrinājumi deva rezultātus galveno kritēriju Brīvības, Patstāvības un Atbildības 

rādītāju līmeņa paaugstināšanā. To apliecina skolēnu atbildes par pienākumu uzņemšanos un 

izpildi ģimenē. No 60 dvīņiem 47 spēj brīvi izvēlēties uzņemties pienākumu, 42 jūt vēlmi nest 

atbildību par to, ko ir uzņēmušies un 34 to spēj izdarīt patstāvīgi.   
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Tika izvērtētas kritērija Patstāvība izmaiņas visām grupām. Individualitātes audzinātības 

vērtēšanai kritērija Patstāvība (26. pielikums) izmaiņas eksperimenta laikā redzamas 55. tabulā. 

55. tabula. Dvīņu (7 - 10 gadi) individualitātes audzinātības kritērija Patstāvība rādītāju līmeņu 

izmaiņas eksperimenta laikā 

Rādītāji Aritmētiski 

vidējais 

Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig 

50 50 

Apģērba izvēle 3,71 3,77 3 ,102 3 ,102 

Ēdiena izvēle 3,56 3,64 4 ,059 6 ,020 

Prasme patstāvīgi rotaļāties 3,21 3,46 15 ,000 10 ,003 

Skolas uzdevumu izpilde mājās 3,39 3,62 13 ,000 10 ,002 

 Apģērbu tikai pavisam nedaudz dvīņi neizvēlas patstāvīgi, pēc aritmētiski vidējā 

iespējams secināt, ka šis rādītājs bija samērā augsts jau pētījuma sākumā, tādēļ būtiskas izmaiņas 

netiek konstatētas. Pēc vingrinājumu veikšanas 25 no 100 dvīņiem izmaiņas rādītājos: Prasme 

patstāvīgi rotaļāties pieauga (sig- ,000; sig- ,003), Ēdiena izvēle (sig- ,059 pirmajam dvīnim pārī; 

sig- ,020 otrajam dvīnim pārī), Skolas uzdevumu izpilde mājās (sig- ,000; sig- ,002) ir būtiskas.  

 Patstāvības veidošanos ir iespējams izvērtēt katrai grupai atsevišķi, salīdzināt grupu 

rādītājus visai grupai, zēnu un meiteņu pāriem grupā, kā arī zēniem un meitenēm pretēja 

dzimuma pāros. Rezultāti ir atšķirīgi gan starp grupām (MZ, DZ un pretēja dzimuma), gan MZ 

un DZ grupās atkarībā no dzimuma. Vispirms 56. tabulā skatāma patstāvības veidošanās pēc 

vingrinājumu pildīšanas MZ dvīņiem. 
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56. tabula. Individualitātes audzinātības kritērija Patstāvība izmaiņas eksperimenta laikā 

monozigotiskiem (MZ) dvīņiem 

Rādītāji 

 

Visi MZ 

Aritmētiski 

vidējais 

Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig 

10 10 

Apģērba izvēle 3,70 3,70 0 1,000 0 1,000 

Ēdiena izvēle 3,40 3,60 1 ,317 3 ,083 

Prasme patstāvīgi rotaļāties 2,80 3,30 4 ,046 5 ,034 

Skolas uzdevumu izpilde mājās 3,50 3,70 3 ,083 1 ,317 

MZ meitenes   4    

Apģērba izvēle 3,50 3,50 0 1,000 0 1,000 

Ēdiena izvēle 3,50 3,63 0 1,000 1 ,317 

Prasme patstāvīgi rotaļāties  3,75 3,86 0 1,000 1 ,317 

Skolas uzdevumu izpilde mājās 3,63 3,86 2 ,157 0 1,000 

MZ zēni   6  6  

Apģērba izvēle 3,83 3,83 0 1,000 0 1,000 

Ēdiena izvēle 3,33 3,58 1 ,317 2 ,157 

Prasme patstāvīgi rotaļāties 2,17 2,92 4 ,046 4 ,059 

Skolas uzdevumu izpilde mājās 3,42 3,58 1 ,317 1 ,317 

Vērtējot atsevišķi pa grupām, MZ dvīņiem būtiskas izmaiņas (sig- ,046 pirmajam dvīnim; 

sig- ,034 otrajam dvīnim) kritērija Patstāvība rādītājam ir tikai Prasme patstāvīgi rotaļāties, 

sevisķi MZ zēniem (sig- ,046 pirmajam dvīnim; sig- ,059 otrajam dvīnim izmaiņas tendenču 

līmenī)). Rādītājam Ēdiena izvēle MZ dvīņiem pirmajam dvīnim izmaiņas nav būtiskas (sig- 

,317), otrajam tās notikušas tendenču līmenī (sig- ,083), tāpat rādītājam Skolas uzdevumu izpilde 

mājās otrajam dvīnim izmaiņas nav būtiskas (sig- ,317), pirmajam tās notikušas tendenču līmenī 

(sig- ,083). 

Otrā grupa ir DZ dvīņi; vingrinājumu veikšanas pozitīvs rezultāts patstāvības veidošanā 6 

mēnešu laikā skatāms 57. tabulā.  
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57. tabula. Individualitātes audzinātības kritērija Patstāvība izmaiņas eksperimenta laikā 

dizigotiskiem (DZ) dvīņiem 

Rādītāji 

 

Visi DZ 

Aritmētiski 

vidējais  

Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig 

23 23 

Apģērba izvēle 3,63 3,74 3 ,102 2 ,157 

Ēdiena izvēle 3,63 3,69 1 ,317 1 ,317 

Prasme patstāvīgi rotaļāties 3,30 3,41 5 ,025 2 ,157 

Skolas uzdevumu izpilde mājās 3,37 3,59 5 ,025 5 ,025 

DZ meitenes   11  11  

Apģērba izvēle 3,54 3,59 1 ,317 1 ,317 

Ēdiena izvēle 3,50 3,55 0 1,000 1 ,317 

Prasme patstāvīgi rotaļāties 3,23 3,36 2 ,157 1 ,317 

Skolas uzdevumu izpilde mājās 3,55 3,68 3 ,083 1 ,317 

DZ zēni   12  12  

Apģērba izvēle 3,71 3,88 2 ,180 1 ,317 

Ēdiena izvēle 3,75 3,83 1 ,317 0 1,000 

Prasme patstāvīgi rotaļāties 3,38 3,46 3 ,083 1 ,317 

Skolas uzdevumu izpilde mājās 3,21 3,50 2 ,157 4 ,046 

 DZ dvīņiem pēc eksperimenta konstatētas būtiskas izmaiņas rādītājos Skolas uzdevumu 

izpilde mājās (sig- ,025) un Prasme patstāvīgi rotaļāties vienam no dvīņu pāra (sig- ,025). Citos 

kritērija Patstāvība rādītājos izmaiņas pēc eksperimenta ir nebūtiskas. 

 Trešā grupa ir pretēja dzimuma dvīņi. Rezultāti sakārtoti 58. tabulā. 

58. tabula. Individualitātes audzinātības kritērija Patstāvība izmaiņas eksperimenta laikā pretēja 

dzimuma dvīņiem 

Rādītāji Aritmētiski 

vidējais 

Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu skaits) 

Sig Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig 

17 17 

Apģērba izvēle 3,76 3,85 0 1,000 1 ,317 

Ēdiena izvēle 3,41 3,59 2 ,180 2 ,180 

Prasme patstāvīgi rotaļāties 3,32 3,62 6 ,014 3 ,102 

Skolas uzdevumu izpilde mājās 3,35 3,62 5 ,025 4 ,046 

  

Pretēja dzimuma dvīņi - gan meitenes (1. pozitīvu izmaiņu aile 58. tabulā, sig- ,025), gan 

zēni (2. pozitīvu izmaiņu aile 58. tabulā, sig- ,046) rāda izaugsmi uzdoto mājasdarbu pildīšanas 
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ziņā, meitenes attīsta spēju patstāvīgi rotaļāties. Apģērba izvēle abos mērījumos ir viens no 

augstākajiem rādītājiem visu grupu dvīņiem un būtiskas izmaiņas nav konstatētas. 

59. tabula. Dvīņu (7 - 10 gadi) individualitātes audzinātības kritērija Atbildība izmaiņas 

eksperimenta laikā 

Rādītāji Aritmētiski 

vidējais  

Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig 

50 50 

Paradums darbu pabeigt 3,08 3,28 7 ,008 13 ,000 

Rūpes par brāli/māsu 3,35 3,52 12 ,001 8 ,005 

Attieksme pret pieaugušajiem 3,58 3,71 6 ,014 6 ,014 

Pašvērtējuma prasme  3,07 3,15 4 ,046 5 ,025 

 Individualitātes audzinātības vērtēšanas kritērija Atbildība visos rādītājos ir konstatētas 

būtiskas izmaiņas. Dvīņi (20 no 100) veidojuši paradumu darbu pabeigt (sig- ,008 pirmajam 

dvīnim; sig- ,000 otrajam dvīnim), 20 no 100 centušies uzņemties rūpes par brāli/māsu (sig- ,001 

pirmajam dvīnim; sig- ,005 otrajam dvīnim), (12 no 100) paši veidojuši pozitīvu attieksmi pret 

pieaugušajiem (sig- ,014), kā arī (9 no 100) vingrinājuši prasmi sevi vērtēt (sig- ,046 pirmajam 

dvīnim; sig- ,025 otrajam dvīnim).  

Tomēr šīs būtiskās izmaiņas neskar MZ dvīņus (60. tabula). 

60. tabula. Individualitātes audzinātības kritērija Atbildība izmaiņas eksperimenta laikā 

monozigotiskiem (MZ) dvīņiem 

Rādītāji 
 

Visi MZ 

Aritmētiski 
vidējais  

Pozitīvas 
izmaiņas 

(dvīņu skaits) 

Sig Pozitīvas 
izmaiņas 

(dvīņu skaits) 

Sig 

10 10 

Paradums darbu pabeigt 3,00 3,10 0 1,000 2 ,157 
Rūpes par brāli/māsu 3,60 3,75 2 ,157 1 ,317 

Attieksme pret pieaugušajiem 3,60 3,70 1 ,317 1 ,317 
Pašvērtējuma prasme  2,95 3,05 1 ,317 1 ,317 

MZ meitenes   4  4  
Paradums darbu pabeigt 2,88 2,88 0 1,000 0 1,000 

Rūpes par brāli/māsu 3,00 3,38 2 ,157 1 ,317 
Attieksme pret pieaugušajiem 3,25 3,50 1 ,317 1 ,317 
Pašvērtējuma prasme 2,75 3,00 1 ,317 1 ,317 

MZ zēni   6  6  

Paradums darbu pabeigt 3,08 3,25 0 1,000 2 ,0157 
Rūpes par brāli/māsu 4,00 4,00 0 1,000 0 1,000 
Attieksme pret pieaugušajiem 3,83 3,83 0 1,000 0 1,000 
Pašvērtējuma prasme 3,08 3,08 0 1,000 0 1,000 
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 Analizējot atsevišķi monozigotiskos dvīņus, konstatē, ka MZ dvīņiem eksperimenta laikā 

kritērija Atbildība rādītājos (26. pielikums) izmaiņas ir nebūtiskas. 

 61. tabulā ir iespēja aplūkot atbildības veidošanos, DZ dvīņiem pildot vingrinājumus 6 

mēnešu laikā. 

61. tabula. Individualitātes audzinātības kritērija Atbildība izmaiņas eksperimenta laikā 

dizigotiskiem (DZ) dvīņiem 

Rādītāji 

 

Visi DZ 

Aritmētiski 

vidējais  

Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig 

23 23 

Paradums darbu pabeigt 3,11 3,39 6 ,014 6 ,014 

Rūpes par brāli/māsu 3,28 3,39 4 ,046 1 ,317 

Attieksme pret pieaugušajiem 3,48 3,63 3 ,083 3 ,083 

Pašvērtējuma prasme 3,07 3,20 2 ,157 4 ,046 

DZ meitenes   11  11  

Paradums darbu pabeigt 3,00 3,41 3 ,083 5 ,025 

Rūpes par brāli/māsu 3,45 3,55 1 ,317 1 ,317 

Attieksme pret pieaugušajiem 3,41 3,59 2 ,157 2 ,157 

Pašvērtējuma prasme 2,91 3,05 1 ,317 3 ,083 

DZ zēni   12  12  

Paradums darbu pabeigt 3,21 3,38 3 ,083 1 ,317 

Rūpes par brāli/māsu 3,17 3,25 3 ,083 0 1,000 

Attieksme pret pieaugušajiem 3,54 3,67 1 ,317 1 ,317 

Pašvērtējuma prasme 3,21 3,33 1 ,317 1 ,317 

 Dizigotiskiem dvīņiem kopumā parādās būtiskas izmaiņas (12 no 46) svarīgā 

individualitāti raksturojošā rādītājā Paradums darbu pabeigt (sig- ,014). To sekmējušas 

dizigotiskās meitenes (sig- ,083 izmaiņas tendenču līmenī pirmajai dvīnei; sig- ,025 otrajai 

dvīnei). Rūpes par brāli/māsu sevī paši veidojuši 5 dvīņi, DZ zēniem pirmajam dvīnim šīs 

izmaiņas bijušas tendenču līmenī (sig- ,083), tāpat DZ meitenēm otrajai dvīnei (sig- ,083). DZ 

grupai kopumā izmaiņas tendenču līmenī (sig- ,083) redzamas pozitīvas attieksmes pret 

pieaugušajiem veidošanā un būtiskas izmaiņas pašvērtēšanas prasmju veidošanā (sig- ,046 

otrajam dvīnim pārī). 

 Pretēja dzimuma dvīņi tāpat kā MZ un DZ grupu dvīņi pašaudzināšanas rezultātā 

pusgadu ar vingrinājumu palīdzību pilnveidoja sevī atbildības izjūtu. 
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 62. tabula. Individualitātes audzinātības kritērija Atbildība izmaiņas eksperimenta laikā 

pretēja dzimuma dvīņiem 

Rādītāji Aritmētiski 

vidējais  

Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig Pozitīvas 

izmaiņas 

(dvīņu 

skaits) 

Sig 

17 17 

Paradums darbu pabeigt 3,09 3,24 1 ,317 5 ,025 

Rūpes par brāli/māsu 3,21 3,56 6 ,014 6 ,014 

Attieksme pret pieaugušajiem 3,71 3,82 2 ,157 2 ,157 

Pašvērtējuma prasme 3,15 3,18 1 ,317 0 1,000 

 Rādītājam Rūpes par māsu/brāli būtiskas izmaiņas pēc eksperimenta uzrāda pretēja 

dzimuma dvīņi 12 no 34, sig- ,014 (1. pozitīvu izmaiņu aile meitenes, 2. pozitīvu izmaiņu aile 

zēni 66. tabulā). Zēni no pretēja dzimuma dvīņu pāra veismīgi veidojuši paradumu darbu pabeigt 

(sig- ,025). 

Pētījuma gaitā radās atziņa, ka zēni pretēja dzimuma pāros atšķiras no zēniem MZ un DZ 

pāros. Šis pētījums parāda atšķirību individualitātes audzinātības vērtēšanas rādītāju līmeņu ziņā 

starp zēniem zēnu dvīņu pāros un zēniem pretēja dzimuma dvīņu pāros. Šajā pētījumā MZ 

zēniem atbildību raksturojošiem rādītājiem nav būtisku izmaiņu, DZ zēniem izmaiņas 

konstatētas tendenču līmenī, bet pretēja dzimuma zēniem atklātas būtiskas izmaiņas rādītājos 

Paradums darbu pabeigt un Rūpes par brāli/māsu. 

Aplūkojot visu triju grupu dvīņu, kas piedalījās pētījumā, pozitīvas izmaiņas 

individualitātes audzinātībā, sekmējot pašaudzināšanu, tomēr redzams, ka īpašu vērību 

nepieciešams veltīt MZ dvīņu individualitātes audzināšanai, jo MZ dvīņiem eksperimentālās 

programmas rezultāti ir zemāki kā DZ un pretēja dzimuma dvīņiem. Dažas metodes dod labākus 

rezultātus, sekmīga ir brīva izvēle. Katras grupas rezultātus atsevišķi ir iespējams aplūkot 

diagrammās. Pētījuma sākuma un beigu salīdzinājums 20 MZ (monozigotiskiem) dvīņiem 

redzams 15. attēlā. 
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15. attēls. 20 monozigotisko (MZ) dvīņu individualitātes audzinātības pētījuma rezultātu 

salīdzināšana sākumā un beigās 

Kritērijs Brīvība (Brīva izvēle) (B1 Spēļu un rotaļlietu izvēle, B2 Zīmētdarbības izvēle, 

B3 Kustību nodarbību izvēle, B4 IKT izvēle, B5 Pienākumu izvēle); kritērijs Patstāvība (P6 

Apģērba izvēle, P7 Ēdiena izvēle, P8 Prasme patstāvīgi rotaļāties, P9 Skolas uzdevumu izpilde 

mājās); kritērijs Atbildība (A10 Paradums darbu paveikt, A11 Rūpes par brāli/māsu, A12 

Attieksme pret pieaugušajiem, A13 Pašvērtējuma prasme) (dati 52., 56., 60. tabulās). 

Pēc izstrādātajiem kritērijiem un rādītājiem ir salīdzināts pētījuma 1. posmā konstatētais 

reālais 10 monozigotisko (MZ) dvīņu pāru individualitātes audzinātības līmenis un 

individualitātes audzinātības līmenis eksperimenta beigās pēc eksperimenta programmas 

realizēšanas. Pozitīvas izmaiņas MZ dvīņiem vislabāk ir novērojama brīvas izvēle spēļu, 

rotaļlietu un kustību nodarbībās (15. attēlā B1, B3). Bērni pilnveidojuši prasmi patstāvīgi 

rotaļāties (15. attēlā P8). Pēc vingrinājumu pildīšanas eksperimenta programmas laikā izaugsme 

notikusi gandrīz visos rādītājos. Vēl MZ dvīņiem nepieciešams turpmāk veicināt pozitīvu 

attieksmi pret pieaugušajiem (15. attēlā A12), rosināt vēlmi darbu pabeigt (15. attēlā A10) un 

veidot prasmi sevi vērtēt (15. attēlā A13). 

Individualitātes audzināšana pašaudzināšanas rezultātā diviem MZ dvīņu pāriem redzama 

16. attēlā. 
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16. attēls. Individualitātes audzinātības pētījuma sākuma un beigu salīdzinājums diviem MZ 

dvīņu pāriem 

16. attēlā redzams (1. - 13. rādītāji, 1. pielikums), ka Jukumam no MZ (2. klase) dvīņu 

viena pāra ir pozitīvas izmaiņas kritērija Brīvība rādītājos: Spēļu un rotaļlietu izvēle par 1 balli 

(līmeni), Kustību nodarbību izvēle par 1 balli (līmeni), Pienākumu izvēle par 1 balli (līmeni); ir 

pozitīvas izmaiņas kritērija Patstāvība rādītājos: Prasme patstāvīgi rotaļāties par 1 balli (līmeni). 

Didzim ir pozitīvas izmaiņas kritērija Brīvība rādītājos: Spēļu un rotaļlietu izvēle par 1 balli 

(līmeni), Zīmētdarbības izvēle par 1 balli (līmeni), Kustību nodarbību izvēle par 1 balli (līmeni), 

Pienākumu izvēle par 1 balli (līmeni); ir pozitīvas izmaiņas kritērija Patstāvība rādītājos: Ēdiena 

izvēle par 1 balli (līmeni), Prasme patstāvīgi rotaļāties par 2 ballēm (līmeņiem). Rimantam (1. 

klase) no otra MZ dvīņu pāra ir pozitīvas izmaiņas kritērija Brīvība rādītājos: Kustību nodarbību 

izvēle par 1 balli (līmeni), Pienākumu izvēle par 1 balli (līmeni); ir pozitīvas izmaiņas kritērija 

Patstāvība rādītājos: Ēdiena izvēle par 1 balli (līmeni), Prasme patstāvīgi rotaļāties par 1 balli 

(līmeni), Skolas uzdevumu izpilde mājās par 1 balli (līmeni). Kalvim ir pozitīvas izmaiņas 
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kritērija Brīvība rādītājos: Zīmētdarbības izvēle par 1 balli (līmeni), Kustību nodarbību izvēle par 

1 balli (līmeni); ir pozitīvas izmaiņas kritērija Patstāvība rādītājos: Ēdiena izvēle par 1 balli 

(līmeni), Prasme patstāvīgi rotaļāties par 1 balli (līmeni). Kritērija Atbildība rādītājos nevienam 

abu MZ pāru dvīnim izmaiņas nav konstatētas. 

Pētījuma sākuma un beigu salīdzinājums 46 DZ (dizigotiskiem) dvīņiem aplūkojams 17. 

attēlā. 

 

17. attēls. 46 dizigotisko (DZ) dvīņu individualitātes audzinātības pētījuma rezultātu 

salīdzināšana sākumā un beigās 

Kritērijs Brīvība (Brīva izvēle) (B1 Spēļu un rotaļlietu izvēle, B2 Zīmētdarbības izvēle, 

B3 Kustību nodarbību izvēle, B4 IKT izvēle, B5 Pienākumu izvēle); kritērijs Patstāvība (P6 

Apģērba izvēle, P7 Ēdiena izvēle, P8 Prasme patstāvīgi rotaļāties, P9 Skolas uzdevumu izpilde 

mājās); kritērijs Atbildība (A10 Paradums darbu paveikt, A11 Rūpes par brāli/māsu, A12 

Attieksme pret pieaugušajiem, A13 Pašvērtējuma prasme) (dati 53., 57., 61. tabulās). 

23 pāru dizigotiskiem (DZ) dvīņiem, pašiem sevi audzinot, individualitātes audzināšana 

noris sekmīgi. Pēc izstrādātajiem kritērijiem un rādītājiem ir salīdzināts pētījuma 1. posmā 

konstatētais reālais individualitātes audzinātības līmenis un individualitātes audzinātības līmenis 

eksperimenta beigās pēc eksperimenta programmas realizēšanas. Vislabāk pozitīvas izmaiņas DZ 

dvīņiem ir konstatētas pienākumu (17. attēlā B5) un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

(17. attēlā B4) brīvā izvēlē, viņi ir sekmējuši patstāvīgu skolas mājasdarbu izpildi (17. attēlā P9), 
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kā arī veidojuši paradumu darbu pabeigt (17. attēlā A10). DZ dvīņiem nepieciešams turpināt 

pilnveidot prasmi sevi novērtēt (17. attēlā A13).  

Individualitātes audzināšana pašaudzināšanas rezultātā diviem DZ dvīņu pāriem redzama 

18. attēlā. 

 

 

18. attēls. Individualitātes audzinātības pētījuma sākuma un beigusalīdzinājums diviem DZ 

dvīņu pāriem 

21. attēlā redzams (1. - 13. rādītāji, 1. pielikums), ka Nikolai (3. klase) no  viena DZ 

dvīņu pāra ir pozitīvas izmaiņas kritērija Patstāvība rādītājos: Prasme patstāvīgi rotaļāties par 1 

balli (līmeni), Skolas uzdevumu izpilde mājās par 1 balli (līmeni); kritērija Atbildība rādītājos: 

Pašvērtējuma prasme par 1 balli (līmeni). Margitai ir pozitīvas izmaiņas kritērija Patstāvība 

rādītājos: Skolas uzdevumu izpilde mājās par 1 balli (līmeni); ir pozitīvas izmaiņas kritērija 

Atbildība rādītājos: Paradums darbu pabeigt par 1 balli (līmeni), Pašvērtējuma prasme par 1 

balli (līmeni). Roveram (3. klase) no otra DZ dvīņu pāra ir pozitīvas izmaiņas kritērija 
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Patstāvība rādītājos: Apģērba izvēle par 1 balli (līmeni), Prasme patstāvīgi rotaļāties par 2 

ballēm (līmeņiem); ir pozitīvas izmaiņas kritērija Atbildība rādītājos: Rūpes par brāli/ māsu par 

1 balli (līmeni), Attieksme pret pieaugušajiem par 1 balli (līmeni). Raineram ir pozitīvas 

izmaiņas kritērija Patstāvība rādītājos: Apģērba izvēle par 1 balli (līmeni), Prasme patstāvīgi 

rotaļāties par 1 balli (līmeni), Skolas uzdevumu izpilde mājās par 1 balli (līmeni); kritērija 

Atbildība rādītājos izmaiņas nav. Kritērija Brīvība rādītājos nevienam divu DZ pāru dvīnim 

izmaiņas nav konstatētas. 

Pētījuma sākuma un beigu salīdzinājums 34 pretēja dzimuma dvīņiem aplūkojams 19. 

attēlā. 

 

19. attēls. Pretēja dzimuma (34) dvīņu individualitātes audzinātības pētījuma rezultātu 

salīdzināšana sākumā un beigās 

Kritērijs Brīvība (Brīva izvēle) (B1 Spēļu un rotaļlietu izvēle, B2 Zīmētdarbības izvēle, 

B3 Kustību nodarbību izvēle, B4 IKT izvēle, B5 Pienākumu izvēle); kritērijs Patstāvība (P6 

Apģērba izvēle, P7 Ēdiena izvēle, P8 Prasme patstāvīgi rotaļāties, P9 Skolas uzdevumu izpilde 

mājās); kritērijs Atbildība (A10 Paradums darbu paveikt, A11 Rūpes par brāli/māsu, A12 

Attieksme pret pieaugušajiem, A13 Pašvērtējuma prasme) (dati 54., 58., 62. tabulās). 

17 pretēja dzimuma dvīņu pāriem ir pozitīvas izmaiņas individualitātes audzinātības 

līmeņos. Šajā pētījuma iegūtie rezultāti rāda, ka pretēja dzimuma dvīņu attīstība norit citādāk, kā 

tas notiek MZ un DZ dvīņiem, jo tā nenotiek sinhroni. Atšķirīgi ir tas, ka pārī ir divi dzimumi - 

meitene un zēns, tādēļ bija iespēja konstatēt izmaiņas individualitātes audzinātībā gan zēnam, 
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gan meitenei, kas ir jau iepriekš analizēts. Kopumā pretēja dzimuma dvīņi parāda lielāku 

izaugsmi zīmētdarbības (19. attēlā B2), spēļu, rotaļlietu (19. attēlā B1) un kustību nodarbību (19. 

attēlā B3) brīvā izvēlē, kā arī bija kļuvuši patstāvīgāki, pildot skolas mājas darbus (19. attēlā P9) 

un patstāvīgi rotaļājoties (19. attēlā P8). Sekmīgi noris atbildības izjūtas pilnveidošanās, 

rūpējoties par otru dvīni (19. attēlā A11), tomēr tas vairāk ir meiteņu nopelns, jo zēniem pretēja 

dzimuma pārī patīk, ja par viņiem rūpējas māsa. Pretēja dzimuma dvīņiem līdzīgi kā DZ dvīņiem 

nepieciešams turpināt pilnveidot prasmi sevi novērtēt (19. attēlā A13). 

Individualitātes audzināšana pašaudzināšanas rezultātā diviem pretēja dzimuma dvīņu 

pāriem redzama 20. attēlā. 

 

 

20. attēls. Individualitātes audzinātības pētījuma sākuma un beigusalīdzinājums diviem pretēja 

dzimuma dvīņu pāriem 

20. attēlā redzams (1. - 13. rādītāji, 1. pielikums), ka Andai (3. klase) no viena pretēja 

dzimuma dvīņu pāra ir pozitīvas izmaiņas kritērija Brīvība rādītājos: Kustību nodarbību izvēle 

par 1 balli (līmeni); ir pozitīvas izmaiņas kritērija Patstāvība rādītājos: Skolas uzdevumu izpilde 

mājās par 1 balli (līmeni); ir pozitīvas izmaiņas kritērija Atbildība rādītājos: Rūpes par brāli/ 
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māsu par 1 balli (līmeni). Regnāram ir pozitīvas izmaiņas kritērija Brīvība rādītājos: Pienākumu 

izvēle par 1 balli (līmeni); ir pozitīvas izmaiņas kritērija Patstāvība rādītājos: Skolas uzdevumu 

izpilde mājās par 1 balli (līmeni); ir pozitīvas izmaiņas kritērija Atbildība rādītājos: Paradums 

darbu pabeigt par 1 balli (līmeni), Rūpes par brāli/māsu par 1 balli (līmeni). Andas un Regnāra 

zīmējumos par savu ģimeni varēja redzēt ciešo saikni un draudzīgu, rūpīgu attieksmi vienam pret 

otru. Kitijai (1. klase) no otra pretēja dzimuma dvīņu pāra ir pozitīvas izmaiņas kritērija Brīvība 

rādītājos: Spēļu un rotaļlietu izvēle par 2 ballēm (līmeņiem), Kustību nodarbību izvēle par 1 balli 

(līmeni), Pienākumu izvēle par 1 balli (līmeni); ir pozitīvas izmaiņas kritērija Patstāvība 

rādītājos: Ēdiena izvēle par 1 balli (līmeni); ir pozitīvas izmaiņas kritērija Atbildība rādītājos: 

Rūpes par brāli/māsu par 1 balli (līmeni), Pašvērtējuma prasme par 1 balli (līmeni). Jēkabam ir 

pozitīvas izmaiņas kritērija Brīvība rādītājos: Zīmētdarbības izvēle par 1 balli (līmeni), IKT 

izvēle par 1 balli (līmeni), Pienākumu izvēle par 2 ballēm (līmeņiem); ir pozitīvas izmaiņas 

kritērija Patstāvība rādītājos: Apģērba izvēle par 3 ballēm (līmeņiem), Ēdiena izvēle par 2 ballēm 

(līmeņiem), Prasme patstāvīgi rotaļāties par 2 ballēm (līmeņiem), Skolas uzdevumu izpilde 

mājās par 1 balli (līmeni); ir pozitīvas izmaiņas kritērija Atbildība rādītājos: Paradums darbu 

pabeigt par 1 balli (līmeni), Attieksme pret pieaugušajiem par 1 balli (līmeni). 

 Salīdzinot individualitātes audzinātību katrai grupai (MZ, DZ, pretēja dzimuma), 

redzamas atšķirības kritērijos un rādītājos. MZ dvīņiem ir pozitīvas izmaiņas kritērija Brīvība un 

Patstāvība rādītājos, DZ dvīņiem ir pozitīvas izmaiņas kritērija Patstāvība un Atbildība rādītājos, 

pretēja dzimuma dvīņiem ir pozitīvas izmaiņas visu triju kritēriju rādītājos. Visām trijām grupām 

konkrētajam pārim novērojama tendence pozitīvām izmaiņām abiem dvīņiem pārī tieši vienā 

rādītājā. 

Visbeidzot iespējams aplūkot sekmīgas individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas 

procesā sasniegto visu triju grupu (50 dvīņu pāri) kopējo rezultātu 21. attēlā.  
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21. attēls. Dvīņu (100) individualitātes audzinātības pētījuma rezultātu salīdzināšana 

sākumā un beigās 

Kritērijs Brīvība (Brīva izvēle) (B1 Spēļu un rotaļlietu izvēle, B2 Zīmētdarbības izvēle, 

B3 Kustību nodarbību izvēle, B4 IKT izvēle, B5 Pienākumu izvēle); kritērijs Patstāvība (P6 

Apģērba izvēle, P7 Ēdiena izvēle, P8 Prasme patstāvīgi rotaļāties, P9 Skolas uzdevumu izpilde 

mājās); kritērijs Atbildība (A10 Paradums darbu paveikt, A11 Rūpes par brāli/māsu, A12 

Attieksme pret pieaugušajiem, A13 Pašvērtējuma prasme) (dati 51., 55., 59. tabulās). 

21. attēlā redzams, ka visos individualitātes audzinātības rādītājos ir pozitivas izmaiņas, 

izņemot spēju izvēlēties apģērbu un ēdienu (21. attēlā P6, P7), jo eksperimenta 1. posmā tika 

konstatēts, ka dvīņi to dara samērā patstāvīgi. Pētījumā iesaistītajiem dvīņiem nepieciešams 

sekmēt pašvērtējuma prasmju veidošanos (21. attēlā A13). Pētījumā piedalījās 100 dvīņi. Katram 

dvīnim 23. pielikumā apkopotos datus ekperimenta sākumā un beigās ir iespējams aplūkot 22. 

attēlā, kurā var izsekot, kādas  izmaiņas (bērnu skaits) audzinātības kritēriju Brīvība, Patstāvība, 

Atbildība un attiecīgajos 13 rādītājos pa līmeņiem notikušas dvīņiem eksperimenta programmas 

laikā.  
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22. attēls. Dvīņu (100) individualitātes audzinātības pozitīvas izmaiņas pa līmeņiem 

eksperimenta beigās 

22. attēlā redzams, ka, veicot individuālus vingrinājumus, pašaudzināšanas rezultātā brīva 

kustību nodarbību izvēle no 2. uz 3. līmeni paaugstinājusies 19 bērniem, no 3. uz 4. līmeni 11 

bērniem; brīva spēļu un rotaļlietu izvēle no 1. uz 2. līmeni ir paaugstinājusies 9 bērniem, no 2. uz 

3. līmeni 8 bērniem, no 3. uz 4. līmeni 3 bērniem un 2 bērniem ir izdevies paaugstināt spēļu un 

rotaļlietu brīvu izvēli no 2. uz 4. līmeni. Zīmētdarbības izvēli viens bērns paaugstinājis no 1. uz 

2. līmeni, bet viens cits dvīnis no 1. uz 3. līmeni, no 2. uz 3. līmeni 9 bērni un no 3. uz 4. līmeni 

5 bērni; informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izvēli no 2. uz 3. līmeni paaugstinājuši 10 

bērni, no 3. uz 4. līmeni, kas liecina par patstāvīgu brīvu izvēli, paaugstinājuši 2 dvīņu bērni. 

Spēja brīvi izvēlēties pienākumu  no 1. uz 2. līmeni paaugstinājusies 3 dvīņiem, no 2. uz 3. 

līmeni 6 bērniem, viens bērns pašaudzināšanas rezultātā no 2 līmeņa sasniedzis 4., bet 9 bērni no 

3 līmeņa uz 4. paaugstinājuši paši izvēlēties pienākumus pildīšanai. Patstāvīgi izvēlēties apģērbu, 

ko lielākā daļa (aritm. vid. 3,70 no 4,00) dvīņu spēja eksperimenta sākumā, viens dvīnis 

paaugstināja no 1. uz 3. līmeni, viens cits dvīnis no 1. uz 4. līmeni, viens bērns no 2. uz 3. līmeni, 

3 bērni no 3. uz 4. līmeni, tā ir patstāvīga apģērba izvēle. Patstāvību ēdiena izvēlē no 3. uz 4. 

līmeni sasniedza 3 dvīņi, 4 bērni  paaugstināja 2. uz 3. līmeni, viens no 1. uz 2. līmeni, bet 2 

bērni no 2. līmeņa ekperimenta sākuma pacēlās līdz 4. līmenim ekperimenta beigās. Patstāvību 

rotaļāties eksperimenta beigās parādīja 12 bērni (no 3. uz 4. līmeni), no 2. līmeņa uz 3. 

paaugstinājās 7 dvīņi, no 1. uz 2. līmeni 4 bērni, bet viens dvīnis no 1. līmeņa uz 3. Skolas 

mājasdarbu patstāvīgu izpildi pašaudzināšanas rezultātā veicinājuši 7 dvīņi no 3. uz 4. līmeni, 16 
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bērni no 2. uz 3. līmeni. Par atbildības veidošanos liecina paradums darbu pabeigt; to 

eksperimenta laikā no 3. uz 4. līmeni apguvuši 9 bērni, no 2. uz 3. līmeni atbildības izjūtu 

paaugstinājuši 9 dvīņi, bet 2 izdevies pakāpties no 1. uz 2. līmeni. 10 dvīņi sekmīgi nostiprinājuši 

vēlmi rūpēties par māsu/brāli (no 3. uz 4. līmeni) un 9 no 2. uz 3. līmeni. Komunicēt ar 

pazīstamiem pieaugušajiem ekperimenta laikā veikto vingrinājumu rezultātā ir apguvuši 3 dvīņi 

(no 3. uz 4. līmeni), 7 bērni no 2. uz 3. līmeni, no 1. uz 2. līmeni 2 bērni. Prasmi sevi novērtēt 

eksperimenta laikā nostiprināja (no 3. uz 4. līmeni) 2 bērni no 2. uz 3. līmeni 4 dvīņi, pacelties 

no viszemākā 1. līmeņa uz 2. izdevies 3 bērniem. 

Atsevišķi visu 100 dvīņu individualitātes audzinātības katra kritērija pozitīvās izmaiņas 

pa līmeņiem var skatīt nākamajos attēlos (23., 24., 25. attēli). Dati apkopoti 24. pielikumā. 

Brīvas izvēles izmaiņas dvīņiem redzamas 23. attēlā. 

 

23. attēls. Dvīņu (100)  individualitātes audzinātības kritērija Brīvība rādītāju pozitīvas 

izmaiņas pa līmeņiem 

Kritērija Brīvība rādītāji (B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 skatāmi 1. pielikumā), 1 - 2, 1 - 3, 1 - 

4, 2 - 3, 2 - 4, 3 - 4 izmaiņas pa līmeņiem, cipari virs stabiņiem bērnu skaits. 23. attēlā redzams, 

ka  9 bērni, kas eksperimenta sākumā izvēlējās tādu pašu spēli vai rotaļlietu kā otrs dvīnis, pēc 

vingrinājumu veikšanas 6 mēnešu garumā izvēlas tikai kādu līdzīgu spēli vai rotaļlietu; 8 bērni, 

kas izvēlējās līdzīgu rotaļlietu vai spēli, eksperimenta beigās spēja reizēm izvēlēties paši; 3 dvīņi, 
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kas tikai reizēm paši izvēlējās spēli vai rotaļlietu, pēc vingrinājumu veikšanas spēja spēli vai 

rotaļlietu izvēlēties patstāvīgi, bet 2 bērni, kas pirms eksperimenta izvēlējās līdzīgu spēli vai 

rotaļlietu, pētījuma beigas spēja to darīt paši neatkarīgi no otra. Zīmētdarbības izvēlē viens bērns, 

kas nozīmēja no otra, pēc eksperimenta izvēlas zīmēt, ja otrs dvīnis zīmē, bet cits dvīnis, kas 

nozīmēja no otra, jau reizēm patstāvīgi izvēlas zīmēt; 6 bērni, kuri zīmēt vēlējās, ja otrs dvīnis 

jau zīmēja, pēc vingrinājumu veikšanas spēja reizēm patstāvīgi izvēlēties zīmēt; 3 dvīņi, kas 

reizēm patstāvīgi zīmēja pirms eksperimenta, pētījuma beigās šo izvēli izdarīja paši. 19 bērni, 

kuri kustību nodarbību izvēli saskaņoja ar otru dvīni, eksperimenta beigās to darīja ar vecāku 

atbalstu atbilstoši savām vajadzībām; bet 11 dvīņi, kas vadījās no vecāku ieteikuma, 

eksperimenta beigās to spēja patstāvīgi izvēlēties atbilstoši savām vajadzībām. 10 bērni, kuri 

pirms eksperimenta dažreiz patstāvīgi izvēlējās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un 

skatījās uz otra dvīņa izvēli, pētījuma beigās to patstāvīgi darīja bieži, bet konsultējās ar otru 

dvīni; bet 2 bērni pēc eksperimenta šo izvēli darīja patstāvīgi. 3 bērni, kas pirms eksperimenta 

pienākumu pildīt nekad patstāvīgi neizvēlējās, pēc vingrinajumu veikšanas pienākumu pildīja 

otra dvīņa ietekmē; 6 dvīņi, kas pienākuma izvēlē vadījās no otra dvīņa, pēc eksperimenta 

uzklausīja vecāku domas; viens dvīnis atbrīvojās no otra ietekmes un pats spēja lemt par 

pienākumu izpildi, bet 9 dvīņi, kuriem bija nepieciešams vecāku mudinājums, pētījuma beigās 

pienākumu izvēlējās patstāvīgi. 

Patstāvības izmaiņas dvīņiem redzamas 24. attēlā. 

 

24. attēls. Dvīņu (100) individualitātes audzinātības kritērija Patstāvība rādītāju 

pozitīvas izmaiņas pa līmeņiem 



161 

 

 

 

Kritērija Patstāvība rādītāji (P_6, P_7, P_8, P_9 redzami 1. pielikumā), 1 - 2, 1 - 3, 1 - 4, 

2 - 3, 2 - 4, 3 - 4 izmaiņas pa līmeņiem, cipari virs stabiņiem bērnu skaits. 24. attēlā redzams, ka 

viens no tiem bērniem, kuriem bija grūtības patstāvīgi izvēlēties apģērbu, eksperimenta beigās 

sācis izvēlēties līdzīgu kā otram; cits dvīnis kļuvis patstāvīgs apģērba izvēlē, vēl viens bērns, kas 

līdz šim vadījās no otra dvīņa izvēles, sācis izvēlēties līdzīgu apģērbu, kā arī patstāvīgi 

pašaudzināšanas vingrinājumu rezultātā ir kļuvuši 3 dvīņi, kas pirms eksperimenta izvēlējās 

līdzīgu apģērbu. Ēdienu patstāvīgi izvēlēties ekperimenta beigās spēja 3 bērni, kuri to darīja 

reizēm, un 2 bērni, kuri izvēlējās to pašu, ko otrs dvīnis, bet 4 turpmāk neietekmējas no otra 

izvēles un reizēm ir patstāvīgi ēdiena izvēlē. 7 dvīņi, kuri pētījuma sākumā pievienojās otra 

rotaļām, tagad to reizēm dara patstāvīgi, bet 12 dvīņi, kuri patstāvīgi rotaļājās reizēm,  

eksperimenta beigās kļuvuši patstāvīgi. Pēc vingrinājumu veikšanas 16 bērni, kuri skolas 

mājasdarbus veica ar otra dvīņa palīdzību, tagad to reizēm spēj izdarīt patstāvīgi un 7 bērni, kas 

reizēm spēja skolas mājasdarbus veikt patstāvīgi, tagad to dara paši vienmēr. 

Atbildības izmaiņas dvīņiem redzamas 25. attēlā. 

 

25. attēls. Dvīņu (100) individualitātes audzinātības kritērija Atbildība rādītāju pozitīvas 

izmaiņas pa līmeņiem 

Kritērija Patstāvība rādītāji (A_10, A_11, A_12, A_13 redzami 1. pielikumā), 1 - 2, 1 - 3, 

1 - 4, 2 - 3, 2 - 4, 3 - 4 izmaiņas pa līmeņiem, cipari virs stabiņiem bērnu skaits. 25. attēlā 

redzams, ka 2 bērni, kas pirms eksperimenta iesākto darbu nepabeidza arī ar atgādinājumu, 

pētījuma beigās to dara ar dvīņa palīdzību, savukārt, no tiem, kas eksperimenta sākumā pabeidza 

iesākto darbu ar dvīņa palīdzību, pētījuma beigās 9 bērni reizēm pabeidz iesākto darbu 
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individuāli un 9 bērni spēj regulāri sistemātiski pabeigt iesākto darbu individuāli. 9 bērni, kuri 

vēlējas būt aprūpēti, pētījuma beigās jau reizēm izrāda rūpes par otru dvīni, bet no tiem bērniem, 

kas jau eksperimenta sākumā reizēm rūpējušies par otru, pētījuma beigās 10 ir gatavi vienmēr 

uzņemties rūpes par otru dvīni. Komunicēt ar pieaugušiem, mainīt attieksmi, ja tā ir bijusi 

attūrīga, noraidoša, eksperimenta laikā ir izdevies 7 bērniem, būt draudzīgiem, ar cieņu, 

labestību, pārvarot paradumu vērot visus no malas, tikai 3 bērniem. Atbildīgs dvīnis prot pats 

sevi novērtēt, ko eksperimenta laikā ir apguvuši 2 bērni un 4 bērni, kuri reti izvērtēja paveikto, 

tagad pārsvarā gadījumu spēj to izdarīt paši. Salīdzinot pozitīvas izmaiņas kritēriju Brīvība, 

Patstāvība, Atbildība rādītājos skaitliski, var secināt, ka 6 mēnešu laika posmā bērnam ar 

pašaudzināšanu vispirms pozitīvi mainās spēja brīvi izvēlēties, lai veidotos patstāvība, bet 

atbildības veidošanai nepieciešams ilgāks laiks. 

Izmaiņas rādītājos notikušas pārsvarā paaugstinoties 2. uz 3. līmeni un no 3. uz 4. līmeni, 

daudz retāk no 1. līmeņa uz 3. vai 4. līmeni, no 2. uz 4. līmeni, kas liecina par to, ka izmaiņas 6 

mēnešu laika posmā nav straujas, tomēr būtiskas vai tendenču līmenī (sig- 51 - 62 tabulās). 

Pašaudzināšanas procesā tika veidota dvīņu individualitātes audzinātība. Jāpiezīmē, ka pozitīvas 

izmaiņas dvīņu individualitātes audzinātības kritēriju Brīvība, Patstāvība, Atbildība rādītāju 

līmeņos norit lēni, tam nepieciešams ilgāks laiks.   

Ir svarīgi, lai dvīņa pašvērtējums tuvinās pieaugušo vērtējumam. Pašregulētu uzvedību 

dvīņiem sekmē ar pašattīstību sekmējošiem vingrinājumiem sākumskolā.  

Secinājumi 

Empīriskais pētījums apstiprināja, ka: brīva izvēle tika sekmēta ar dvīņa patstāvīgu 

darbības izvēles iespēju, brīvi izvēlēties spēles un rotaļlietas. Brīvas zīmētdarbības izvēlei 

dvīņiem bija iespēja izvēlēties dažādus zīmēšanas līdzekļus: zīmēšana ar zīmuļiem, ar krītiņiem, 

ar akvareļkrāsām, ar guašu, izkrāsot mandalu. Pētījumā apstiprinājās, ka patstāvīgu brīvu izvēli 

dvīnis var veikt, redzot otra sasniegumus, darbojoties vienā pulciņā kopā un vingrinoties mājās.  

Dvīņu patstāvība tika sekmēta ar patstāvīgu apģērba brīvu izvēli, kas veido paradumu 

darīt to katram dvīnim pašam. Tika rosināts katram pašam izvēlēties ēdienu atbilstīgi savai 

vajadzībai. Tika vērotas dvīņu organizētas rotaļas un dota iespēja izvēlēties kopīgas vai 

atsevišķas rotaļas. Kopīgajās rotaļās tika veicināta iespēja katram pārmaiņus būt līderim. Risinot 

uzdotos skolas mājasdarbus, vecāki veicināja dvīņu patstāvības paradumu vingrinājumu izpildīt 

pašam. 
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Atbildība veidojās ar pašizvēlēta pienākuma izpildi un spēju paveikt to līdz galam. Dvīņu 

atbildība tika atbalstīta, veicinot dvīņu savstarpējo izpalīdzību ar pārējo ģimenes locekļu pozitīvu  

katra dvīņa darbības novērtējumu. 

Ikdienā tika lietoti vingrinājumi paradumu veidošanai: 1) rūpes par savu veselību 

(vingrojumi katru rītu), 2) pašapkalpošanās prasmes (gatavot brokastis, uzkopt savu istabu), 3) 

sistemātiski veiktie vingrinājumi dvīņiem veidoja paradumu pašorganizēt sevi mācīties plānot 

dienu: izvirzīt mērķi, izvēlēties līdzekļus, lietot tos personīgi nozīmīgā darbībā, izvērtēt procesu 

un rezultātu. 

Dvīņu (7 - 10 gadi) individualitātes veidošanos mācībās sekmē skolotājs. Skolā dvīņiem, 

kas mācās vienā klasē, būtu ieteicams: mācību darbu virzīt tā, lai uzdevumus dvīņi pildītu 

patstāvīgi, sēdētu atsevišķos solos.  

 Empīriskais pētījums apliecināja, ka dvīņu pašaudzināšanu ir nepieciešams sekmēt 

vecāku un pedagogu sadarbībā ar dvīņiem. Tā tiek veicināta katra dvīņa individualitātes  

audzinātība, kas izpaužas pozitīvā attieksmē pret sevi, veidojot individuālus paradumus ar 

pašizvēlētiem vinrinājumiem personīgi nozīmīgā darbībā. 

Pētījumā tika definēta dvīņa individualitāte. Dvīņa individualitāte ir pozitīva attieksme 

pret sevi, citiem cilvēkiem, darbu un brīvas izvēles spējas darbībā, kas sekmē brīvības, 

patstāvības un atbildības veidošanos pašaudzināšanas procesā. Ar to dvīņi atšķiras viens no otra 

un iegūst individualitātes īpašības. 

Dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas vienotības rezultāts ir audzinātība, 

kuras līmeni ietekmē katra dvīņa brīva izvēle, patstāvība un atbildība. Ir svarīgi, lai dvīņi paši 

sekmē savu individualitāti personīgi nozīmīgā darbībā. Izveidojuši pozitīvu attieksmi pret sevi 

un citiem, dvīņi paši izvēlas savām vajadzībām atbilstošu darbību, patstāvīgi pilnveidojoties, 

veido pašregulācijas attieksmes, kas izpaužas pusaudža gados. 

Dvīņu (7 - 10 gadi) individualitātes sekmēšanai mācībās tika ieteikts skolā dvīņiem, kas 

mācās vienā klasē, rast iespēju sēdēt atsevišķos solos. Pedagogiem nepieciešams dvīņiem uzticēt 

pildīt kādu pienākumu klasē, pievērst uzmanību katra dvīņa brīvas izvēles iespējai; atbalstīt 

dvīņu vēlmi palīdzēt citiem, veicinot atbildības izjūtas veidošanos; rast iespēju izcelt katra dvīņa 

spējas un veicināt to pilnveidošanos; adekvāti vērtēt dvīņu paveikto; rast iespēju dzimšanas un 

viņiem nozīmīgā dienā katru dvīni sveikt individuāli, veidojot dvīņa Es apzināšanos; atbalstīt 

katra dvīņa darbošanos neatkarīgi no otra; attieksmes pret katru dvīni sekmēšanai skaidrot 
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klasesbiedriem dvīņu būtību, kas ir būt diviem atšķirīgiem cilvēkiem savas individualitātes 

veidošanās procesā. 
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Nobeigums 

Pētījumā tika noskaidrots, ka dvīņu iespējamo fizioloģisko līdzību nosaka genotips, t. i., 

monozigotiskie (MZ) vai dizigotiskie (DZ) viena vai pretēja dzimuma dvīņi, jo MZ dvīņi, kuri 

ģenētiski ir vienādi, apkārtējās vides ietekmē var veidoties atšķirīgi. To ietekmē arī iespējami 

atšķirīga fizioloģiskā vide mātes ķermenī, jo, atrodoties kopīgā placentā un kopīgā augļapvalkā, 

barības un skābekļa nodrošinājums dvīņiem var būt atšķirīgs. Bērna attīstību var ietekmēt arī 

iespējamās dzemdību traumas. Psihiskās un sociālās attīstības veicināšanai ir īpaša nozīme 

individualitātes audzināšanā/pašaudzināšanā. 

Pētījumā tika definēta dvīņa individualitāte. Dvīņa individualitāte ir pozitīva attieksme 

pret sevi, citiem cilvēkiem, darbu un brīvas izvēles spējas darbībā, kas sekmē brīvības, 

patstāvības un atbildības veidošanos pašaudzināšanas procesā. 

Individualitāti raksturo šādi komponenti: temperaments, personības īpašības, spējas, 

griba. Individualitāte tiek uzskatīta par personības augstāko līmeni. Ar individualitāti apveltītai 

personībai piemīt spēcīgas personības īpašības un griba, kas sekmē savai būtībai un 

temperamentam atbilstīgas spējas, vienlaicīgi saglabājot pozitīvu attieksmi pret citiem, atvērtību 

saziņai un komunikācijai ar apkārtējo sabiedrību. Dvīņa personības individualitāte, balstīta uz 

brīvu izvēli, patstāvību un atbildību, dod iespēju pašattīstībai un pašrealizācijai. Pozitīvu 

personības īpašību sekmēšanai nepieciešama audzināšanas/pašaudzināšanas vienotība, kas 

veicina individualitātes audzinātību.  

Katra dvīņa personības veidošanās procesā vecākiem sadarbībā ar pedagogiem ir svarīgi 

ievērot dvīņu situācijas izraisītus nosacījumus:  

1) dvīņi atrodas īpašos apstākļos un viņiem ir grūtības nodalīt sevi no otra dvīņa un 

attīstīt savu identitāti;  

2) dvīņu situācijas ietekme ir būtiski atšķirīga no zigotitātes: MZ (monozigotiskie), DZ 

(dizigotiskie) viena vai pretēja dzimuma dvīņi. Atšķirību nosaka dvīņu savstarpējās 

mijiedarbības izpausmes: lomu sadalījums pārī, vēlme konkurēt, cieša noslēgšanās pāra iekšienē 

un citu nepieņemšana savā diādē, atvērtība saziņai ar citiem cilvēkiem, cenšanās it visā 

līdzināties vai atšķirties, īpašo apstākļu radītā kriptofāzija un tās izraisītās sekas.  

Dvīņu situācijas ietekmes mazināšanai vecākiem ieteicams iespējami vairāk laiku pavadīt 

ar katru bērnu atsevišķi, katru uzrunāt individuāli. Vecākiem nepieciešams atturēties ietekmēt 

lomu sadalījumu, ņemot vērā bērnu fiziskos rādītājus, jo ne vienmēr fiziski spēcīgākais vēlas būt 

līderis. 
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Ģimenē ir svarīgi ar pieaugušā taktisku atbalstu sistemātiski sekmēt dvīņu 

pašaudzināšanu. Audzināšanas/ pašaudzināšanas vienotā procesā dvīnis pats veido savu 

personību, brīvi izvēlas veidu un līdzekļus savu spēju attīstīšanai un sekmē patstāvību un 

atbildību. Pašaudzināšana sākas subjektīvā mērķa izvirzīšanu un vajadzību mērķi sasniegt. Tad 

dvīnis izvēlas līdzekļus, lieto tos un izvērtē rezultātu. Pašaudzināšanas procesā nozīmīgs 

priekšnosacījums ir dvīņa pašapziņas veidošanās. Ir nepieciešams sekmēt pozitīvu attieksmju, 

savstarpējo attiecību un pozitīvas uzvedības pieredzi. Audzināšanā izvirzītās ārējās pedagoģiskās 

prasības pašaudzināšanā tiek interiorizētas par dvīņu pašizvirzītām prasībām. Pašaudzināšanas 

procesā dvīņi veicina pašattīstību, pašapziņu un pašcieņu. Dvīņiem pašattīstības procesā ir 

svarīgi ievērot principus: brīva izvēle, sadarbība un  balstīšanās uz sasniegumiem. 

Līderis dvīņu pārī traucē līdztiesīgu diferencētu individualitātes attīstību, jo ietekmē otra 

dvīņa spēļu vai rotaļlietu, zīmētdarbības, kustību aktivitātes un IKT izvēli. Lomu maiņas 

gadījumā dvīņiem pastāv brīvas izvēles iespējas, jo šādas konkurences apstākļos katrs var brīvi 

izvēlēties savām vajadzībām, interesēm un spējām atbilstošas darbības. Pētījumā apstiprinājās 

pieņēmums, ka brīvas izvēles veicināšanai dvīņiem nepieciešams mainīties lomām.  

Teorētisko avotu pētījumi rāda, ka dvīņiem biežāk kā citiem bērniem bijusi nepieciešama 

logopēda palīdzība, kur viens no cēloņiem ir kriptofāzija - autonomā valoda, par ko liecina dati 

dvīņu savstarpējo attiecību raksturojuma 30. tabulā. Autonomā valoda - kriptofāzija agrā bērnībā 

var būt par cēloni nepietiekamai saziņai ar vienaudžiem, kas pastiprina noslēgšanos pāra 

iekšienē, nevēlēšanos komunicēt ar citiem, tādējādi liedzot sev iespēju uzņemties rūpes par 

citiem, kas veicina atbildības kā vienas individualitātes īpašības veidošanos. Dvīņu vēlme 

uzsvērt savstarpējo atšķirību liecina par otra individualitātes kritērija Patstāvība attīstību. 

Pašvērtēšanas veicināšanai nepieciešams apzināties savu Es, prast nodalīt sevi no otra 

dvīņa. Par to liecināja personu vietniekvārda Es, nevis Mēs lietošana. Vingrinoties patstāvīgi 

pildīt skolas mājas uzdevumus, dvīņiem svarīgi apzināties savu spēju iespējas. Monozigotiskiem 

(MZ) dvīņiem nepieciešams veicināt spēļu un rotaļlietu, un IKT izvēles iespējas, kā arī sekmēt 

pašvērtēšanas prasmes veidošanos. Dizigotiskiem (DZ) dvīņiem nepieciešams pilnveidot 

paradumu darbu pabeigt un sekmēt pašvērtējuma prasmju kā spēju pilnveidošanos. Pretēja 

dzimuma dvīņiem bija viens no zemākajiem līmeņiem paradumam darbu pabeigt. Vecāku un 

pedagogu uzdevums bija rūpēties par līdzsvarotu dvīņu individualitātes audzinātību atbilstīgi 

izstrādātajam dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas modelim. 
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Konstatējošā posmā Zīmētdarbības izvēlē MZ uzrādīja augstāku līmeni kā DZ un pretēja 

dzimuma dvīņi (36. tabula). Patstāvību  un visaugstāko rezultātu MZ dvīņi sasniedza, pildot 

skolas uzdevumus mājās. MZ dvīņi pētījumā atklāja, ka rūpējas par otru vairāk kā DZ un pretēja 

dzimuma dvīņi. DZ dvīņi brīvāk kā citās grupās izvēlas savām vajadzībām atbilstošas kustību 

nodarbības un IKT. Vēl DZ dvīņi vairāk kā citas grupas mēdz darbu patstāvīgi pabeigt. Pretēja 

dzimuma dvīņi atrod lielākas iespējas individuālai pienākumu izvēlei, kā arī ir draudzīgāki pret 

pieaugušajiem, jo viņi neattīstās sinhroni. Visām trijām grupām ir samērā vidēja pašvērtēšanas 

prasme, visaugstākā tā ir DZ dvīņiem (36. tabula). 

Pēc 6 mēnešiem, kuru laikā 50 dvīņu ģimenes veica vingrinājumus individualitātes 

veidošanai (31., 32., 33. tabulas), pēc brīvas izvēles 4 māmiņas rakstīja dienasgrāmatas (12., 13., 

14., 15. pielikumi), tika veikts 2. mērījums dvīņu individualitātes audzinātības vērtēšanai (5. 

pielikums), 60 dvīņi atbildēja jautājumiem par pienākumiem ģimenē (6. pielikums), 40 dvīņi 

zīmēja savu ģimeni (22. pielikums). 

Veidojošā eksperimenta laikā iegūto datu (22. attēls) analīzē apstiprinājās fakts, ka, 

veicot individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas vingrinājumus, dvīņu individualitātes 

audzinātības līmenis paaugstinājās. MZ dvīņiem ir grūtības patstāvīgi brīvi izvēlēties spēli vai 

rotaļlietu un IKT joprojām visizteiktāk redzamas, jo viņi dod priekšroku vadīties no otra dvīņa 

izvēles, tomēr rādītāji ir augstāki kā pirms eksperimenta (15. attēls). 

Salīdzinot katra dvīņa izaugsmi individualitātes attīstībā (24. pielikums) un izvērtējot 

datus, bija iespēja grafiski parādīt (22. attēlā kopumā un 23., 24., 25. attēlā atsevišķi katram 

kritērijam) brīvas izvēles, patstāvības un atbildības reālu veidošanos pēc attiecīgo kritēriju  

(Brīvība, Patstāvība, Atbildība) pozitīvām izmaiņām  rādītāju līmeņos. 

Empīriskā pētījuma laikā notika darba autores sadarbība ar 50 dvīņu ģimeņu vecākiem. 

Vecāki un vecvecāki bija ieinteresēti dvīņu audzināšanā/pašaudzināšanā, jo apzinājās, ka izprot 

pētījuma aktualitāti par individualitātes audzinātību. Vecāki iesaistījās pētījumā un aktīvi 

sadarbojās. Gandrīz visi, it īpaši monozigotisko dvīņu vecāki, apstiprināja faktu par sabiedrības 

vēlmi dvīņus uztvert kā pastāvīgi vienotus. Vecākiem ir kaitinoša apkārtējo un pedagogu 

attieksme un gaidas pēc dvīņu līdzības. Ģimenē tiek uzskatīts, ka jebkuru divu bērnu 

salīdzināšana rada negatīvas sekas: neveselīgu konkurenci un nespēju atklāt katra dvīņa spējas 

un vajadzības. 

Vecāku un pedagogu sadarbība dod iespēju secināt, ka pedagogs, kuram pašam ir 

dizigotiskie dvīņi (piedalās pētījumā), apzinās, ka ir nepieciešama individuāla pieeja katram 
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dvīnim. Vairāki pedagogi abus dvīņus novērtēja ar pilnīgi identiskām ballēm (11. pielikums). 

Pētījums apliecina, ka dvīņi ir atšķirīgi, lai arī vairāki pedagogi un vecāki savā vērtējumā dvīņus 

novērtējuši ar vienādu ballu skaitu. Pedagoga dvīņu mātes vērtējums atšķīrās ar individuālu 

pieeju katram dvīnim; jāatzīmē, ka tas 4 - 5 rādītājos bija vienāds ar vecāku vērtējumu (50. 

tabula). 

Pētījuma gaitā vecāki mērķtiecīgi darbojās ar dvīņiem, cenšoties ievērot individuālu 

pieeju katra dvīņa audzināšanā, tādējādi sekmējot viņu pašaudzināšanas veidošanos. Katrs dvīnis 

mājās ģimenē, veicot pašizvēlētu vingrinājumu risināšanu, nostiprinot paradumu attieksmes, 

veidoja sevī patstāvību un atbildību par paša izvēlēto. Individualitātes audzinātības pētījuma 

rezultāts ir redzams 22. attēlā kā dvīņu individualitātes audzinātības pozitīvas izmaiņas pa 

līmeņiem eksperimenta beigās. Vecāki piedalījās audzināšanas/pašaudzināšanas procesā, kurā 

dvīņiem tika veicināta individualitātes audzinātība. Pedagogi guva iespēju vērtēt dvīņus pēc tiem 

pašiem kritērijiem, kurus individualitātes audzinātības vērtēšanai lietoja vecāki. Pedagogi 

atzinīgi novērtēja dvīņu audzināšanu/pašaudzināšanu ģimenē. Pētījums parāda, ka 6 mēnešu 

laika posmā bērni audzināšanas/pašaudzināšanas procesā spēja rosināt sevī vēlmi brīvai izvēlei, 

tomēr patstāvība un atbildība veidojas lēnāk. Individualitātes attīstības sekmēšanai MZ dvīņiem 

ir pievēršama īpaša nozīme, jo salīdzinājumā ar DZ viendzimuma vai pretēja dzimuma dvīņiem 

tā norit lēnāk (skatīt 15., 17. 19. attēlus). 

Veicot pētījumu par dvīņu individualitātes audzinātību, sabiedrības uzmanība tika 

pievērsta dvīņu fenomenam, sarežģītajai dvīņu situācijai - savdabīgajai bērnu dzīvei pārī un 

dvīņu individualitātei. Veiktais pētījums apstiprina, ka pētījuma mērķis ir sasniegts: izstrādātais  

dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas modelis ir pārbaudīts praksē. Pētījuma 

uzdevumi ir realizēti, ir izstrādāti teorētiski pamatoti vingrinājumi dvīņu individualitātes 

audzināšanas/pašaudzināšanas sekmēšanai ģimenē. Vingrinājumi (20. pielikums), kurus vecāki 

lietoja sadarbībā ar dvīņiem, veicināja dvīņu brīvas izvēles, patstāvības un atbildības veidošanos, 

kas, sekmējot dvīņu personīgi nozīmīgu darbību pašaudzināšanā, veicināja individualitātes 

audzinātību. Pētījums par dvīņu individualitāti apstiprina to, ka tam ir personīga, sociāla un 

pedagoģiska vērtība. 

Pētījumam izvirzītās hipotēzes pieņēmumi ir pārbaudīti un hipotēze ir apstiprinājusies. 
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Tēzes aizstāvēšanai 

1. Dvīņu individualitātes mērķtiecīga audzināšana sākas ģimenē vienotībā ar bērnu 

pašaudzināšanas paņēmienu pilnveidošanos. Pētījumā atklājās, ka būtiski ir mērķtiecīgi 

organizēt MZ (monozigotisko) dvīņu individualitātes audzināšanu. Veiksmīgākie 

paņēmieni individualitātes attīstībā ir bērna brīva spēļu un rotaļlietu izvēle, kustību 

nodarbību izvēle un prasme patstāvīgi rotaļāties.  

2. Individualitātes audzinātības līmeņa noteikšanai izstrādāti teorētiski pamatoti kritēriji: 

Brīvība, Patstāvība, Atbildība, kurus lieto dvīņi, pašvērtējot personīgi nozīmīgu darbību, un 

vecāki bērnu individualitātes attīstības dinamikas novērtēšanai. Individualitātes attīstību 

veicina vingrinājumu sistēmas mērķtiecīga lietošana. 

3. Procesuāli strukturālās dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas modeļa kodols 

ir iedzimtība, vide, audzināšana/pašaudzināšana. Dvīņu individualitāte pilnveidojas 

interiorizācijas un nostiprinās eksteriorizācijas procesos atbilstīgi iespējām brīvi izvēlēties 

personīgi nozīmīgu darbību,  kurā veidojas patstāvība un atbildība. 
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Atslēgvārdu skaidrojums 

1. Audzināšana ir pozitīva mijiedarbība starp vecākiem un bērnu, starp pedagogu un 

skolēnu, starp vecākiem un pedagogu . 

2. Audzinātība ir audzināšanas/pašaudzināšanas rezultāts. 

3. Darbības process - garīgs vai fizisks darbs, kurā cilvēks izmanto savu garīgo enerģiju un 

fizisko aktivitāti. Aktivitāte ir darbības mērs. 

4. Diāde dvīņiem ir viņu savienība, kura darbojas uz viņu pašu izstrādātiem noteikumiem, 

lomu sadalījumu un iespējamu kriptofāziju. 

5. Diverģence (dvīņiem) ir personību raksturojošu atšķirību veidošanās. 

6. Dizigotiskie dvīņi ir divu olšūnu dvīņi. 

7. Dotības - indivīda iedzimta iespēja kļūt par spējīgu darbībā. Organiski veselīgam 

jaundzimušajam ir plašs, praktiski neierobežots dotību diapazons. Parasti dzīves laikā 

darbībā no dotībām veidojas spējas. Tam ir savi sociāli psiholoģiskie un sociāli 

ekonomiskie cēloņi. 

8. Dvīņa individualitāte ir pozitīvas attieksmes pret sevi, citiem cilvēkiem, darbu un brīvas 

izvēles spējas darbībā, kas sekmē brīvības, patstāvības un atbildības veidošanos 

pašaudzināšanas procesā. 

9. Dvīņu pašaudzināšana ir sevis audzināšana, pilnveidošana, savas pašattīstības vadīšana. 

10. Dvīņu situācija ir dvīņu dzīve pastāvīgi viens otram blakus. 

11. Eksteriorizācija ir spēja formulēt un paust iekšējās pasaules izjūtas un zināšanas 

neatkarīgi no otra dvīņa. 

12. Es-koncepcija - uz sevi virzītu nostādņu kopums, kas sastāv no trim savstarpēji saistītiem 

aspektiem: 1) Es-tēla; 2) emocionālās attieksmes pret sevi, ieskaitot pašvērtējumu; 3) 

uzvedības izpausmes. Es-koncepcijai liela nozīme ir cilvēka identitātes veidošanā un 

saglabāšanā. Tā nodrošina uzvedības noturību, iekšējo jeb psihisko veselumu, 

emocionālo un gribas stabilitāti. 

13. Es-tēls - priekšstatu par sevi kopums, kas ietver sevī fizisko, psihisko un sociālo 

komponentus. Psihologi pēta reālo Es-tēlu - kā cilvēks sevi uztver pats, refleksīvo Es-tēlu 

- kā viņu uztver citi, un ideālo Es-tēlu - kāds viņš grib būt. 

14. Griba dvīnim ir personības īpašību balsts, mērķtiecīgai neatkarīga “Es” apliecināšanai 

darbībā. 

15. Identitāte - “Es” stabilitātes  un piederības sociālai grupai izjūta, relatīvi nemainīgs 

garīgais veselums, kas saglabājas, neraugoties uz vides pārmaiņām. Identitātes teorija (E. 

Eriksons) paredz personīgo, sociālo, profesionālo identitāti, kas veidojas, pamatojoties uz 
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dažādu sociālo grupu locekļu identificēšanos. Teorijā identitāte ir centrālais sociālās 

uzvedības un starpgrupu mijiedarbības izskaidrošanas princips. 

16. Individualitāte - indivīda dabiskās attīstības rezultāts un unikāls nedalāms īpašību 

savienojums. Parasti individualitātes ietvaros izdala 3 blokus: 1) raksturu; 2) 

temperamentu; 3) spējas. Pirmais no tiem veidojas un izpaužas galvenokārt atkarībā no 

sociālās darbības, bet otrais vairāk ir atkarīgs no iedzimtām dotībām. Sakarā ar reālo 

darbības procesu notiek nepārtrauktas individualitātes pārmaiņas, bet katrā attiecīgā 

posmā palikusī nemainīgā daļa veido cilvēka identitāti. 

17. Indivīds - atsevišķa dabas būtne, subjekts ar individuālām īpašībām, visbiežāk - homo   

sapiens pārtāvis. 

18. Interiorizācija ir iegūtais ārējais, kas kļuvis par paša iekšējo vērtību. 

19. Konverģence (dvīņiem) ir personību raksturojošu iezīmju tuvināšanās. 

20. Kriptofāzija ir dvīņu savstarpējā, tikai viņiem vien zināmā valoda. 

21. Lomu maiņa ir dvīņiem raksturīgs paradums noteiktā laika periodā pārī būt gan līderim, 

gan vadāmajam (izpildītājam). 

22. Modelis - zinātnē uzskatāmi radīts sarežģītas parādības process vai situācija, kas vairākās 

būtiskās attiecībās ir analoģiska pētāmai parādībai. Modelis ļauj attēlot un pētīt tāda 

objekta īpāšības, kurš nav pieejams tiešai izpētei dabā, sabiedrībā un cilvēkā. 

23. Monozigotiskie dvīņi ir vienas olšūnas dvīņi. 

24. Pašapziņa - pašapzināšanās struktūru veido Es-tēls vai Es-koncepcija. Pašapziņa veido 

apziņas kodolu. 

25. Personība nodrošina cilvēka lēmumpieņemšanu un paredz izaugsmi pašaudzināšanas jeb 

pašattīstības vadības ceļā. Jebkurš cilvēks izpaužas kā personība tad, kad viņš pieņem un 

realizē patstāvīgi pieņemtu lēmumu atbilstoši saviem ideāliem un vērtībām.  

26. Personīgas īpašības ir katram dvīnim samērā noturīgs psihisko īpašību kopums, kuras 

nosaka attieksmi un uzvedību konkrētā situācijā. 

27. Spēja, spējas - jau realizētās dotības darbības prasmēm dzīves sasniegumiem. Parasti 

atšķiras dotības kā iedzimti priekšnosacījumi kādai darbībai un spējas kā jau aktualizētas 

iespējas labi pildīt konkrētu darbību. 

28. Talants - ir īpaši apdāvināts cilvēks ar augstu spēju attīstības līmeni, kas ļauj izdarīt 

zināmu ieguldījumu mūsdienu dzīvesdarbībā, īpaši kultūrā, izglītībā, un kļūst par atzītu 

personību savu laikabiedru vidē. 

29. Temperaments dvīnim ir pārmantots psihisko īpašību kopums, kuru noteic gan psihisko, 

gan fizisko procesu un stāvokļu norises intensitāte, ātrums, temps un ritms. 
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30. Vajadzība - kā nepieciešamība ir vairāk vai mazāk pastāvīga darbība indivīda veiksmīgai 

funkcionēšanai un attīstībai. 

Tabulu saraksts 

N.p.k. Tabulas nosaukums Lpp. 

1.  Dvīņu pāru daktiloskopiskie izmeklējumi (pēc T. Zabaras, V. Koževņikovas, A. 

Hrenovas 2016, 30)  

13 

2.  Dvīņu dzimstība pasaulē 21. gadsimta pēdējos gados 17 

3.  Dvīņu dzimstība Latvijā 21. gadsimta pēdējos gados 17 

4.  Dvīņu izpētes metodes (pēc V. Frīdriha, 1983)  19 

5.  Individualitātes formulējums dažādu zinātnieku teorijās  25 

6.  Dvīņu fizioloģiskā atšķirība (procentos) (Friedrich, 1983) 26 

7.  Atšķirības dvīņu starpā (procentos) (Friedrich, 1983) 27 

8.  Personības formulējums dažādu zinātnieku teorijās 31 

9.  Personības un individualitātes vienojošais un atšķirības (autores veidots)  32 

10.  Temperamenta tipu raksturojums (Vorobjovs, 2000, 173) 36 

11.  Temperamenta formulējums zinātnieku teorijās 37 

12.  Dvīņu pāru personības temperamenta tips (pēc T. Zabaras, V. Koževņikovas,  

A. Hrenovas, 2016, 32)   

38 

13.  Personības īpašību formulējums zinātnieku teorijās 41 

14.  Spēju formulējums zinātnieku teorijās 42 

15.  Gribas formulējums  zinātnieku teorijās 46 

16.  Gribas galvenās funkcijas 46 

17.  Dvīņu uzvedības tipu raksturojums pēc S. Maliha, A. Siburinas  51 

18.  Pirmo vārdu izrunāšana (procentos) (Friedrich, 1983)  54 

19.  Pašaudzināšanas formulējums zinātnieku teorijās 70 

20.  Individualitātes audzinātības kritēriji un rādītāji 78 

21.  Dvīņu individualitātes audzinātības kritēriju Kronbaha Alfas koeficienti 89 

22.  Dvīņu individualitātes audzinātības kritēriju statistiskie rādītāji konstatējošajā 

posmā 

89 

23.  Statistika un biežumu sadalījums kritērijam Brīvība 90 

24.  Situāciju mērījumu skaits kritērija Brīvība rādītājos 90 

25.  Statistika un biežumu sadalījums kritērijam Patstāvība 92 

26.  Situāciju mērījumu skaits kritērija Patstāvība rādītājos 93 

27.  Statistika un biežumu sadalījums kritērijam Atbildība 95 

28.  Situāciju mērījumu skaits kritērija Atbildība rādītājos 95 

29.  Klasesbiedru domas par dvīņiem 97 

30.  Dvīņu savstarpējo attiecību raksturojums 99 

31.  Vingrinājumi dvīņu brīvas izvēles sekmēšanai 107 

32.  Vingrinājumi dvīņu patstāvības sekmēšanai 109 

33.  Vingrinājumi dvīņu atbildības sekmēšanai 110 

34.  Dvīņu individualitātes audzinātības kritēriju Kronbaha Alfas koeficienti 

eksperimenta beigās 

116 

35.  Dvīņu individualitātes audzinātības kritēriju statistiskie rādītāji eksperimenta 

beigās 

116 
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36.  Statistika un biežumu sadalījums individualitātei eksperimenta beigās 117 

37.  Situāciju mērījumu skaits MZ dvīņiem eksperimenta beigās 118 

38.  Situāciju mērījumu skaits DZ dvīņiem eksperimenta beigās 120 

39.  Situāciju mērījumu skaits pretēja dzimuma dvīņiem eksperimenta beigās 122 

40.  Zīmējumu analīzes kritēriji 124 

41.  Dvīņu skatījuma “Mana gimene” analīze 125 

42.  Rūdolfa un Arņa individualitātes pašaudzināšana 126 

43.  Kamillas un Amēlijas individualitātes pašaudzināšana 127 

44.  Ingrīdas un Rubena individualitātes pašaudzināšana 127 

45.  Ellas un Matīsa individualitātes pašaudzināšana 128 

46.  Dvīņu individualitātes audzinātības kritēriju Kronbaha Alfas koeficienti 

(pedagogu vērtējums) 

129 

47.  Situāciju mērījumu skaits MZ dvīņiem eksperimenta beigās (pedagogu 

vērtējums) 

131 

48.  Situāciju mērījumu skaits DZ dvīņiem eksperimenta beigās (pedagogu 

vērtējums) 

133 

49.  Situāciju mērījumu skaits pretēja dzimuma dvīņiem eksperimenta beigās 

(pedagogu vērtējums) 

133 

50.  Vecāku un pedagoga vērtējums ekperimenta beigās (Ella, Matīss) 135 

51.  Dvīņu (7 - 10 gadi) individualitātes audzinātības kritērija Brīvība rādītāju līmeņa 

izmaiņas eksperimenta laikā (50 pāri) 

138 

52.  Individualitātes audzinātības kritērija Brīvība izmaiņas eksperimenta laikā 

monozigotiskiem (MZ) dvīņiem (10 pāri) 

139 

53.  Individualitātes audzinātības kritērija Brīvība izmaiņas eksperimenta laikā 

dizigotiskiem (DZ) dvīņiem (23 pāri) 

140 

54.  Individualitātes audzinātības kritērija Brīvība izmaiņas eksperimenta laikā 

pretēja dzimuma dvīņiem (17 pāri) 

141 

55.  Dvīņu (7 - 10 gadi) individualitātes audzinātības kritērija Patstāvība izmaiņas 

eksperimenta laikā (50 pāri) 

143 

56.  Individualitātes audzinātības kritērija Patstāvība izmaiņas eksperimenta laikā 

monozigotiskiem (MZ) dvīņiem (10 pāri) 

144 

57.  Individualitātes audzinātības kritērija Patstāvība izmaiņas eksperimenta laikā 

dizigotiskiem (DZ) dvīņiem (23 pāri) 

145 

58.  Individualitātes audzinātības kritērija Patstāvība izmaiņas eksperimenta laikā 

pretēja dzimuma dvīņiem (17 pāri ) 

145 

59.  Dvīņu (7 - 10 gadi) individualitātes audzinātības kritērija Atbildība izmaiņas 

eksperimenta laikā (50 pāri) 

146 

60.  Individualitātes audzinātības kritērija Atbildība izmaiņas eksperimenta laikā 

monozigotiskiem (MZ) dvīņiem (10 pāri) 

146 

61.  Individualitātes audzinātības kritērija Atbildība izmaiņas eksperimenta laikā 

dizigotiskiem (DZ) dvīņiem 23 pāri) 

147 

62.  Individualitātes audzinātības kritērija Atbildība izmaiņas eksperimenta laikā 

pretēja dzimuma dvīņiem (17 pāri) 

148 
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Attēlu saraksts 

N.p.k. Attēla nosaukums Lpp. 
1. Pētījuma dizains 9 

2. Dvīņu bioloģiskā veidošanās  12 

3. Daudzaugļu grūtniecības iestāšanās ietekmējošie faktori 14 

4. Dvīņu esamības izraisītie jautājumi (pēc V. Frīdriha) 16 

5. Identisko dvīņu individualitāte 21 

6. Gribas veidošanās procesa posmi  44 

7. Gribas struktūra  45 

8. Dvīņu individualitātes izpausme 64 

9. Individuālas pieejas ieteikumi dvīņu audzināšanā ģimenē 66 

10. Patstāvības attīstības posmi 70 

11. Dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas struktūrkomponentes 73 

12. Empīriskā pētījuma dizains  83 

13. Vides sadalījums dvīņu pētījumos 103 

14. Dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas modelis 106 

15. Monozigotisko  (MZ) dvīņu individualitātes audzinātības pētījuma rezultāti 

sākumā un beigās 
150 

16. Pētījuma sākuma un beigu salīdzinājums diviem MZ dvīņu pāriem 151 

17. Dizigotisko (DZ) dvīņu individualitātes audzinātības pētījuma rezultāti 152 

18. Pētījuma sākuma un beigu salīdzinājums diviem DZ dvīņu pāriem  153 

19. Pretēja dzimuma dvīņu individualitātes audzinātības pētījuma rezultāti  154 

20. Pētījuma sākuma un beigu salīdzinājums diviem pretēja dzimuma dvīņu 

pāriem 

155 

21. Dvīņu (100) individualitātes audzinātības pētījuma rezultāti  157 

22. Dvīņu (100) individualitātes audzinātības pozitīvas izmaiņas pa līmeņiem  

eksperimenta beigās  

158 

23. Dvīņu (100) individualitātes audzinātības kritērija Brīvība rādītāju pozitīvas  

izmaiņas pa līmeņiem                                                                                              

159 

24. Dvīņu (100) individualitātes audzinātības kritērija Patstāvība rādītāju 

pozitīvas izmaiņas pa līmeņiem  

160 

  25.           Dvīņu (100) individualitātes audzinātības kritērija Atbildība rādītāju pozitīvas 

                  izmaiņas pa līmeņiem                                                                                             161 
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1. pielikums. Individualitātes audzinātības kritēriji un rādītāji 

Kritēriji Rādītāji Līmeņi  

Brīvība (brīva 

izvēle) 

1. Spēļu un 

rotaļlietu izvēle 

Izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa  
Izvēlas jebkādu, lai tik nebūtu kā otram dvīnim   
Izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim  
Izvēlas tādu pašu kā otram dvīnim 

4 
3 
2 
1 

2. Zīmētdarbības 

izvēle 

Sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt 
Reizēm patstāvīgi izvēlas zīmēt 
Izvēlas zīmēt, jo otrs zīmē 
Nozīmē no otra 

4 
3 
2 
1 

3. Kustību 

nodarbību izvēle 

Izvēlas savām vajadzībām kustības patstāvīgi 
Izvēlas savām vajadzībām atbilstošu ar vecāku atbalstu 
Izvēlas saskaņoti ar otru dvīni 
Izvēlas otra dvīņa izvēlēto 

4 
3 
2 
1 

4. Informācijas un 

komunikāciju 

tehnoloģiju izvēle 

(IKT) 

Vienmēr patstāvīgi izvēlas IKT un neskatās uz otra dvīņa izvēli 

Bieži patstāvīgi izvēlas IKT, bet konsultējas ar otru dvīni 

Dažreiz patstāvīgi izvēlas IKT un skatās uz otra dvīņa izvēli 

IKT patstāvīgi neizvēlas 

4 
3 
2 
1 

5. Pienākumu 

izvēle 

Izvēlas pienākumu neatkarīgi no otra dvīņa 
Izvēlas pienākumu vecāku mudināts 
Izvēlas pienākumu otra dvīņa ietekmēts 
Nekad patstāvīgi neizvēlas 

4 
3 
2 
1 

Patstāvība 6. Apgērba izvēle Pats izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa 
Izvēlas līdzīgu apģērbu 
Izvēlas tādu pašu kā otram dvīnim 
Ir grūtības patstāvīgi izvēlēties 

4 
3 
2 
1 

7. Ēdiena izvēle Izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa 
Reizēm izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa 
Izvēlas to pašu, ko otrs dvīnis 
Ir grūtības patstāvīgi izvēlēties 

4 
3 
2 
1 

8. Prasme 

rotaļāties 

Spēj rotaļāties patstāvīgi 
Reizēm rotaļājas patstāvīgi 
Pievienojas otra rotaļām 
Nespēj patstāvīgi rotaļāties 

4 
3 
2 
1 

9. Skolas 

uzdevumu izpilde 

mājās 

Uzdoto pilda patstāvīgi 
Reizēm uzdoto izpilda patstāvīgi 
Uzdevumus pilda ar dvīņa palīdzību 
Nespēj patstāvīgi to izdarīt 

4 
3 
2 
1 

Atbildība 10. Paradums 

darbu pabeigt 

Regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli 
Reizēm pabeidz iesākto darbu individuāli 
Pabeidz iesākto darbu ar dvīņa palīdzību 
Iesākto darbu nepabeidz arī ar atgādinājumu 

4 
3 
2 
1 

11. Rūpes par 

brāli/māsu 

Vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni 
Rūpes par otru dvīni izrāda reizēm 
Vēlas būt aprūpēts 
Uzskata sevi par mazāko, aprūpējamo 

4 
3 
2 
1 

12. Attieksme 

pret 
pieaugušajiem 

 

13. Pašvērtējuma 

prasme  

Izturas draudzīgi, ar cieņu, labestību 
Atturīgi vēro ar interesi 
Izturas nedroši, neuzticīgi 
Ir nedraudzīgs, bailīgs, sevi ierāvies 
Sistemātiski izvērtē paveikto 
Pārsvarā prot izvērtēt paveikto 
Reti izvērtē paveikto 
Neprot izvērtēt paveikto 

4 
3 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
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2. pielikums. Dvīņu pāru individualitātes audzinātības reālā līmeņa apraksts pēc izveidotajiem 

kritērijiem un rādītājiem 

Aldis un Niklāvs (DZ, 3.klase) abi spēli un rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi viens no otra. Aldis un 

Niklāvs abi sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Aldis un Niklāvs abi kustību nodarbības atbilstoši savām 

vajadzībām izvēlas ar vecāku atbalstu. Aldis IKT bieži izvēlas patstāvīgi, Niklāvs IKT reizēm izvēlas patstāvīgi. 
Niklāvs pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināts, Aldis nekad neizvēlas pildīt pienākumu. Aldis un Niklāvs 

apģērbu abi izvēlas paši neatkarīgi no otra. Ēdienu Aldis un Niklāvs abi izvēlas paši neatkarīgi no otra. Aldis spēj 

rotaļāties patstāvīgi, Niklāvs patstāvīgi spēj rotaļāties reizēm. Uzdevumus mājās uzdotos Niklāvs pilda patstāvīgi, 

Aldis tos pilda ar otra palīdzību. Aldis un Niklāvs abi pabeidz iesākto darbu individuāli reizēm. Aldis un Niklāvs abi 

izrāda rūpes par otru reizēm. Pret pieaugušajiem Aldis izturas ar cieņu, labestību, Niklāvs tos ieinteresēti vēro. 

Niklāvs sistemātiski izvērtē paveikto, Aldis reti izvērtē paveikto. 

Kitija un Jēkabs (1. klase). Kitija izvēlas līdzīgu spēli un rotaļlietu kā otram dvīnim, Jēkabs izvēlas 

rotaļlietu pats neatkarīgi no otra. Kitija sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Jēkabs izvēlas zīmēt, ja otrs zīmē. 

Jēkabs atbilstoši savām vajadzībām kustību nodarbības izvēlas patstāvīgi, Kitija kustību nodarbības atbilstoši savām 

vajadzībām izvēlas ar vecāku atbalstu. Kitija un Jēkabs IKT bieži izvēlas patstāvīgi. Kitija un Jēkabs pienākumu 

pildīt abi izvēlas otra ietekmēti. Kitija apģērbu izvēlas pati neatkarīgi no otra, Jēkabam ir grūtības patstāvīgi 

izvēlēties.  Ēdienu Kitija un Jēkabs izvēlas to pašu ko otrs. Kitija spēj rotaļāties patstāvīgi, Jēkabs nespēj rotaļāties 
patstāvīgi. Uzdevumus mājās uzdotos Kitija un Jēkabs abi pilda patstāvīgi. Kitija un Jēkabs iesākto darbu pabeidz 

individuāli reizēm. Kitija un Jēkabs izrāda rūpes par otru reizēm. Kitija pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, 

labestību, Jēkabs ieinteresēti vēro pieaugušos. Kitija un Jēkabs abi pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Tija un Janeks (2. klase) spēles un rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi viens no otra. Tija un Janeks abi 

sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Tija un Janeks atbilstoši savām vajadzībām kustību nodarbības izvēlas 

patstāvīgi. Tija un Janeks vienmēr patstāvīgi izvēlas IKT. Tija un Janeks izvēlas pildīt pienākumu patstāvīgi 

neatkarīgi no otra. Tija un Janeks apģērbu izvēlas paši neatkarīgi no otra. Ēdienu Tija un Janeks reizēm izvēlas 

neatkarīgi no otra. Tija un Janeks abi spēj rotaļāties patstāvīgi. Uzdevumus mājās uzdotos Tija un Janeks abi 

patstāvīgi pilda reizēm. Tija regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Janeks iesākto darbu pabeidz 

individuāli reizēm. Tija vienmēr uzņemas rūpes par brāli, Janeks vēlas būt aprūpēts. Tija un Janeks abi pret 

pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Tija sistemātiski izvērtē paveikto, Janeks pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 
Nikola un Margita (DZ, 3. klase) spēles un rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi viena no otras. Nikola un 

Margita abas sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Nikola un Margita atbilstoši savām vajadzībām kustību 

nodarbības izvēlas patstāvīgi. Nikola un Margita vienmēr patstāvīgi izvēlas IKT. Nikola un Margita abas pienākumu 

pildīt izvēlas vecāku mudinātas. Nikola un Margita apģērbu abas izvēlas pašas neatkarīgi viena no otras. Ēdienu 

Nikola un Margita izvēlas pašas neatkarīgi viena no otras. Nikola patstāvīgi spēj rotaļāties reizēm, Margita spēj 

rotaļāties patstāvīgi. Uzdevumus mājās uzdotos Nikola un Margita  patstāvīgi pilda reizēm. Nikola un Margita 

iesākto darbu pabeidz individuāli reizēm. Nikola vienmēr uzņemas rūpes par māsu, Margita izrāda rūpes par māsu 

reizēm. Nikola un Margita abas pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Nikola un Margita abas reti izvērtē 

paveikto. 

Marita un Raivis (2. klase) abi spēles un rotaļlietu paši izvēlas reizēm. Marita un Raivis patstāvīgi izvēlas 

zīmēt reizēm. Marita kustību nodarbības atbilstoši savām vajadzībām izvēlas ar vecāku atbalstu, Raivis kustību 

nodarbības izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. Raivis vienmēr patstāvīgi izvēlas IKT, Marita tās patstavīgi izvēlas 
reizēm. Marita un Raivis abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Marita un Raivis apģērbu abi izvēlas paši 

neatkarīgi viens no otra. Ēdienu Marita un Raivis izvēlas paši neatkarīgi viens no otra. Marita un Raivis abi 

patstāvīgi spēj rotaļāties reizēm. Uzdevumus mājās uzdotos Marita un Raivis pilda patstāvīgi. Marita regulāri 

sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Raivis iesākto darbu pabeidz individuāli reizēm. Marita izrāda rūpes 

par brāli reizēm, Raivis vēlas būt aprūpēts. Marita un Raivis abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. 

Marita un Raivis abi pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Ariadne un Magda (DZ, 2. klase). Ariadne izvēlas tādu pašu spēli un rotaļlietu kā otrai dvīnei, Magda 

rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi no otras. Ariadne un Magda abas patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Ariadne un 

Magda kustību nodarbības atbilstoši savām vajadzībām izvēlas ar vecāku atbalstu. Ariadne un Magda IKT patstāvīgi 

izvēlas reizēm. Ariadne izvēlas pildīt pienākumu patstāvīgi neatkarīgi no otra,  Magda pienākumu pildīt izvēlas 

vecāku mudināta. Ariadne un Magda apģērbu abas izvēlas pašas neatkarīgi viena no otras. Ēdienu Ariadne un 
Magda izvēlas pašas neatkarīgi viena no otras. Ariadne un Magda abas spēj rotaļāties patstāvīgi. Uzdevumus mājās 

uzdotos Ariadne un Magda pilda patstāvīgi. Ariadne iesākto darbu pabeidz individuāli reizēm, Magda pabeidz 

iesākto darbu ar Ariadnes palīdzību. Ariadne vienmēr uzņemas rūpes par māsu, Magda vēlas būt aprūpēta. Ariadne 

pret pieaugušajiem izturas draudzīgi ar cieņu, labestību, Magda ieinteresēti vēro pieaugušos. Ariadne un Magda  

sistemātiski izvērtē paveikto. 
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Aleksis un Gundars (DZ, 3. klase) abi spēles un rotaļlietu paši izvēlas reizēm. Gundars sistemātiski 

patstāvīgi izvēlas zīmēt, Aleksis izvēlas zīmēt, ja otrs zīmē. Aleksis atbilstoši savām vajadzībām kustību nodarbības 
izvēlas patstāvīgi, Gundars kustību nodarbības atbilstoši savām vajadzībām izvēlas ar vecāku atbalstu. Aleksis un 

Gundars vienmēr patstāvīgi izvēlas IKT. Aleksis un Gundars abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Aleksis 

un Gundars apģērbu abi izvēlas paši neatkarīgi viens no otra. Ēdienu Aleksis un Gundars izvēlas neatkarīgi viens no 

otra reizēm. Aleksis un Gundars  abi spēj rotaļāties patstāvīgi. Uzdevumus mājās uzdotos Aleksis un Gundars 

patstāvīgi pilda reizēm. Gundars regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Aleksis iesākto darbu 

nepabeidz arī ar atgādinājumu. Aleksis un Gundars izrāda rūpes par brāli reizēm. Aleksis pret pieaugušajiem izturas 

draudzīgi ar cieņu, labestību, Gundars izturas nedroši, atturīgi. Aleksis un Gundars abi pārsvarā prot izvērtēt 

paveikto. 

Felikss un Marks (DZ, 1. klase). Marks spēles un rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi no otra, Felikss 

patstāvīgi spēles un rotaļlietu izvēlas reizēm. Marks sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Felikss izvēlas zīmēt, ja 

otrs zīmē. Marks kustību nodarbības atbilstoši savām vajadzībām izvēlas ar vecāku atbalstu, Felikss kustību 

nodarbības izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. Marks vienmēr patstāvīgi izvēlas IKT, Felikss tās bieži izvēlas patstāvīgi. 
Felikss pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināts, Marks nekad neizvēlas pildīt pienākumu.  Felikss un Marks 

apģērbu abi izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Ēdienu Felikss un Marks izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. 

Marks spēj rotaļāties patstāvīgi, Felikss pievienojas otra rotaļām. Uzdevumus mājās uzdotos Felikss patstāvīgi pilda 

reizēm, Marks tos pilda ar otra palīdzību. Felikss regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Marks 

iesākto darbu pabeidz individuāli reizēm. Marks vienmēr uzņemas rūpes par brāli, Felikss vēlas būt aprūpēts. Felikss 

un Marks pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Marks sistemātiski izvērtē paveikto, Felikss pārsvarā prot 

izvērtēt paveikto. 

Kamilla un Amēlija (DZ. 1. klase). Amēlija spēles un rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi no otras, 

Kamilla izvēlas līdzīgu rotaļlietu kā otrai dvīnei. Kamilla un Amēlija sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Kamilla 

un Amēlija kustību nodarbības izvēlas patstāvīgi atbilstoši savām vajadzībām. Kamilla un Amēlija IKT bieži izvēlas 

patstāvīgi. Kamilla izvēlas pildīt pienākumu patstāvīgi neatkarīgi no otra, Amēlija nekad neizvēlas pildīt pienākumu. 
Kamilla un Amēlija izvēlas otrai līdzīgu apģērbu. Ēdienu Kamilla un Amēlija izvēlas neatkarīgi no otras dvīnes 

reizēm. Kamilla un Amēlija abas spēj rotaļāties patstāvīgi. Uzdevumus mājās uzdotos Kamilla un Amēlija abas 

pilda patstāvīgi. Kamilla un Amēlija iesākto darbu pabeidz individuāli reizēm. Kamillla un Amēlija izrāda rūpes par 

māsu reizēm. Kamilla un Amēlija abas ieinteresēti vēro pieaugušos. Kamilla un Amēlija pārsvarā prot izvērtēt 

paveikto. 

Jurģis un Mareks (DZ, 1. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim. Jurģis sistemātiski 

patstāvīgi izvēlas zīmēt, Mareks patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Jurģis un Mareks abi kustību nodarbības izvēlas 

saskaņoti ar otru dvīni. Mareks IKT patstāvīgi izvēlas bieži, Jurģis IKT patstāvīgi izvēlas reizēm. Jurģis pienākumu 

pildīt izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa, Mareks pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināts. Jurģis un Mareks abi 

apģērbu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Jurģis un Mareks ēdienu katrs izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa. Jurģis 

un Mareks abi patstāvīgi rotaļājas reizēm. Jurģis mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi, Mareks mācību 
uzdevumus mājās pilda ar dvīņa palīdzību. Jurģis regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Mareks 

iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Jurģis un Mareks abi izrāda rūpes par dvīni reizēm. Mareks pret 

pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību, Jurģis ieinteresēts vēro pieaugušos. Jurģis un Mareks abi pārsvarā prot 

izvērtēt paveikto. 

Jegors un Krišs (DZ, 1.klase). Jegors spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa, Krišs 

rotaļlietu pats izvēlas reizēm. Jegors sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Krišs patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. 

Jegors kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām, Krišs kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti 

ar otru dvīni. Jegors un Krišs abi IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Jegors un Krišs apģērbu izvēlas paši neatkarīgi no 

otra dvīņa. Jegors ēdienu izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa, Krišs ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa izvēlas reizēm. 

Jegors un Krišs abi spēj rotaļāties patstāvīgi. Jegors un Krišs abi mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Jegors 

un Krišs abi regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli. Jegors un Krišs abi izrāda rūpes par dvīni 

reizēm. Jegors un Krišs abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Jegors sistemātiski izvērtē paveikto, Krišs 
paveikto izvērtē reti. 

Rudīte un Una (DZ, 4. klase). Una spēles un rotaļlietu izvēlas pati neatkarīgi no otra dvīņa, Rudīte tās 

izvēlas līdzīgas kā otrai dvīnei. Una sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Rudīte patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. 

Rudīte un Una abas kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām. Rudīte un Una abas IKT 

patstāvīgi izvēlas vienmēr. Una pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otras dvīnes, Rudīte pienākumu pildīt izvēlas 

vecāku mudināta. Rudīte un Una apģērbu izvēlas pašas neatkarīgi no otras dvīnes. Rudīte un Una ēdienu katra 

izvēlas neatkarīgi no otras dvīnes. Rudīte un Una abas spēj rotaļāties patstāvīgi. Rudīte un Una abas mācību 

uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Rudīte regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Una iesākto darbu 

individuāli pabeidz reizēm. Rudīte un Una abas vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Rudīte un Una abas pret 

pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Rudīte un Una katra pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 
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Modris un Andis (MZ, 1. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas tādu pašu kā otram dvīnim. Modris un 

Andis katrs sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Modris un Andis kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši 
savām vajadzībām. Modris un Andis abi IKT patstāvīgi izvēlas bieži. Modris un Andis abi pienākumu pildīt izvēlas 

vecāku mudināti. Modris un Andis apģērbu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Modris un Andis ēdienu katrs 

izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa. Modris un Andis katrs patstāvīgi rotaļājas reizēm. Modris un Andis katrs mācību 

uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Modris regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Andis iesākto 

darbu nepabeidz arī ar atgādinājumu. Modris un Andis abi vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Modris un Andis 

abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Modris un Andis katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Emrita un Krišjānis (2. klase) spēles un rotaļlietu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Emrita sistemātiski 

patstāvīgi izvēlas zīmēt, Krišjānis izvēlas zīmēt, ja otrs dvīnis zīmē. Emrita un Krišjānis kustību aktivitātes izvēlas 

patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām. Emrita un Krišjānis abi IKT patstāvīgi izvēlas reizēm. Emrita un Krišjānis 

pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Emrita un Krišjānis katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. 

Emrita un Krišjānis abi izvēlas to pašu ēdienu, ko izvēlējies otrs dvīnis. Emrita un Krišjānis katrs patstāvīgi rotaļājas 

reizēm. Emrita un Krišjānis abi mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Emrita iesākto darbu individuāli pabeidz 
reizēm, Krišjānis pabeidz iesākto darbu ar dvīņa palīdzību. Emrita un Krišjānis abi izrāda rūpes par dvīni reizēm. 

Emrita un Krišjānis pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Emrita un Krišjānis katrs pārsvarā prot izvērtēt 

paveikto. 

Aigija un Jorens (1. klase) spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Aigija un Jorens 

patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Aigija un Jorens abi kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. Aigija un 

Jorens abi IKT patstāvīgi izvēlas bieži. Aigija un Jorens pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Aigija un Jorens 

katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Aigija un Jorens abi ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa izvēlas 

reizēm. Aigija un Jorens katrs patstāvīgi rotaļājas reizēm. Aigija un Jorens abi mācību uzdevumus mājās pilda ar 

dvīņa palīdzību. Aigija un Jorens abi iesākto darbu pabeidz ar dvīņa palīdzību. Aigija un Jorens abi vienmēr 

uzņemas rūpes par otru dvīni. Aigija un Jorens abi pret pieaugušajiem izturas atturīgi. Aigija un Jorens katrs 

pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 
Marts un Egīls (DZ, 2. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim. Marts un Egīls 

izvēlas zīmēt, ja otrs dvīnis zīmē. Marts un Egīls katrs kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām 

vajadzībām. Marts un Egīls abi IKT patstāvīgi izvēlas bieži. Marts un Egīls abi pienākumu pildīt izvēlas otra dvīņa 

ietekmēts (garīgi). Marts un Egīls abi izvēlas otram dvīnim līdzīgu apģērbu. Marts un Egīls ēdienu katrs izvēlas 

neatkarīgi no otra dvīņa. Marts un Egīls katrs patstāvīgi rotaļājas reizēm. Marts un Egīls katrs mācību uzdevumus 

mājās pilda patstāvīgi. Marts un Egīls abi iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Marts un Egīls abi vienmēr 

uzņemas rūpes par otru dvīni. Marts un Egīls abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Marts un Egīls katrs 

pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Rasa un Renāte (DZ, 2. klase) spēles un rotaļlietu izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim. Rasa patstāvīgi izvēlas 

zīmēt reizēm, Renāte nozīmē no otra dvīņa. Renāte kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām 

vajadzībām, Rasa kustību aktivitātes izvēlas savām vajadzībām atbilstoši ar vecāku atbalstu. Rasa un Renāte IKT 
patstāvīgi izvēlas reizēm. Renāte pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa, Rasa pienākumu pildīt izvēlas 

vecāku mudināta. Rasa un Renāte abas izvēlas tādu pašu apģērbu kā otram dvīnim. Rasa un Renāte ēdienu katra 

izvēlas neatkarīgi no otras dvīnes. Rasa un Renāte abas pievienojas otras rotaļām. Renāte mācību uzdevumus mājās 

pilda patstāvīgi, Rasa tos pilda ar dvīņa palīdzību. Renāte iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm, Rasa iesākto 

darbu pabeidz ar dvīņa palīdzību. Rasa un Renāte abas vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Rasa un Renāte abas 

pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Renāte sistemātiski izvērtē paveikto, Rasa pārsvarā prot izvērtēt 

paveikto. 

Žubīte un Anrijs (1. klase) spēles un rotaļlietu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Žubīte sistemātiski 

patstāvīgi izvēlas zīmēt, Anrijs patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Žubīte un Anrijs katrs kustību aktivitātes izvēlas 

patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām. Žubīte un Anrijs katrs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Žubīte un Anrijs abi 

pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa. Žubīte un Anrijs katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra 

dvīņa. Žubīte un Anrijs ēdienu katrs izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa. Žubīte un Anrijs katrs spēj rotaļāties patstāvīgi. 
Žubīte un Anrijs abi mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Žubīte un Anrijs abi iesākto darbu individuāli 

pabeidz reizēm. Anrijs vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni, Žubīte vēlas būt aprūpēta. Žubīte un Anrijs abi pret 

pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Žubīte sistemātiski izvērtē paveikto, Anrijs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Anda un Regnārs (3. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim. Anda un Regnārs katrs 

sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Anda un Regnārs abi kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. Anda 

un Regnārs katrs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Anda un Regnārs abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. 

Anda un Regnārs katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Anda un Regnārs ēdienu katrs izvēlas 

neatkarīgi no otra dvīņa. Anda un Regnārs katrs spēj rotaļāties patstāvīgi. Anda un Regnārs abi mācību uzdevumus 

mājās patstāvīgi pilda reizēm. Anda un Regnārs abi iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Anda un Regnārs abi 
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izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Regnārs pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību, Anda pret pieaugušajiem 

izturas atturīgi. Anda un Regnārs abi pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 
Lote un Alta (DZ, 2. klase)  abas spēles un rotaļlietu izvēlas pašas neatkarīgi no otras dvīnes. Lote 

sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Alta patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Lote un Alta katra kustību aktivitātes 

izvēlas savām vajadzībām atbilstoši ar vecāku atbalstu. Lote un Alta katra IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Lote 

pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otras dvīnes, Alta pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināta. Lote un Alta 

abas apģērbu izvēlas pašas neatkarīgi no otras dvīnes. Lote ēdienu izvēlas neatkarīgi no otras dvīnes, Altai izvēlēties 

ēdienu ir grūtības. Lote spēj rotaļāties patstāvīgi, Alta patstāvīgi rotaļājas reizēm. Lote un Alta abas mācību 

uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Lote un Alta katra iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Lote un Alta abas 

izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Lote un Alta abas ieinteresētas vēro pieaugušos. Lote un Alta katra pārsvarā prot 

izvērtēt paveikto. 

Pārsla un Dina (DZ, 2. klase) abas spēles un rotaļlietu izvēlas tādu pašu kā otram dvīnim. Pārsla un Dina 

katra sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Pārsla un Dina abas kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. 

Pārsla un Dina IKT patstāvīgi izvēlas reizēm. Pārsla un Dina abas pienākumu pildīt izvēlas otras dvīnes ietekmētas 
(garīgi). Pārsla un Dina abas izvēlas tādu pašu apģērbu kā otrai dvīnei.  Pārsla un Dina abas izvēlas to pašu ēdienu, 

ko izvēlējusies otra dvīne. Pārsla un Dina abas patstāvīgi rotaļājas reizēm. Pārsla un Dina mācību uzdevumus mājās 

pilda ar dvīnes palīdzību. Pārsla un Dina katra iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Pārsla un Dina abas 

vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Pārsla un Dina abas pret pieaugušajiem izturas atturīgi. Pārsla pārsvarā prot 

izvērtēt paveikto, Dina paveikto izvērtē reti. 

Ulrika un Madara (DZ, 1. klase) abas spēles un rotaļlietu izvēlas līdzīgu kā otrai dvīnei. Ulrika un Madara 

katra sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Ulrika un Madara abas kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. 

Ulrika un Madara abas IKT patstāvīgi izvēlas reizēm. Madara pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otras dvīnes, 

Ulrika pienākumu pildīt izvēlas otras dvīnes ietekmēta (garīgi). Ulrika apģērbu izvēlas pati neatkarīgi no otras 

dvīnes, Madara izvēlas otrai dvīnei līdzīgu apģērbu. Ulrika un Madara ēdienu katra izvēlas neatkarīgi no otras 

dvīnes. Madara spēj rotaļāties patstāvīgi, Ulrika patstāvīgi rotaļājas reizēm. Ulrika un Madara abas skolā uzdotos 
mājas uzdevumus pilda patstāvīgi. Ulrika un Madara katra iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Ulrika un 

Madara abas vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Ulrika un Madara abas pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, 

labestību. Ulrika pārsvarā prot izvērtēt paveikto, Madara nekad neprot izvērtēt paveikto. 

Leons un Kazimirs (DZ, 3. klase) katrs spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Leons un 

Kazimirs abi sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Leons un Kazimirs katrs kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, 

atbilstoši savām vajadzībām. Leons un Kazimirs abi IKT patstāvīgi izvēlas reizēm. Leons un Kazimirs abi 

pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Leons un Kazimirs katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. 

Leons un Kazimirs ēdienu abi izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa. Leons un Kazimirs katrs patstāvīgi rotaļājas reizēm. 

Leons un Kazimirs abi mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Leons un Kazimirs katrs regulāri sistemātiski 

pabeidz iesākto darbu individuāli. Leons un Kazimirs abi izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Leons un Kazimirs abi 

pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Leons un Kazimirs katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 
Ella un Matīss (2. klase). Matīss spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa, Ella rotaļlietu 

izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim. Ella un Matīss abi sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Ella un Matīss abi kustību 

aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. Matīss IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr, Ella tās patstāvīgi izvēlas bieži. 

Ella un Matīss abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Ella apģērbu izvēlas pati neatkarīgi no otra dvīņa, 

Matīsam ir grūtības apģērbu izvēlēties. Ella un Matīss abi izvēlas to pašu ēdienu, ko izvēlējies otrs dvīnis. Ella un  

Matīss katrs spēj rotaļāties patstāvīgi. Ella un Matīss abi mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Matīss regulāri 

sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Ella iesākto darbu pabeidz ar dvīņa palīdzību. Ella vienmēr uzņemas 

rūpes par otru dvīni, Matīss vēlas būt aprūpēts. Ella un Matīss abi ieinteresēti vēro pieaugušos. Ella sistemātiski 

izvērtē paveikto, Matīss pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Edgars un Māris (MZ, 1.klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas tādu pašu kā otram dvīnim. Edgars 

sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Māris patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Edgars un Māris katrs kustību aktivitātes 

izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām. Edgars un Māris abi IKT patstāvīgi izvēlas bieži. Edgars un Māris 
pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Edgars un Māris katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. 

Edgars un Māris ēdienu abi izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa. Edgars un Māris abi patstāvīgi rotaļājas reizēm. Edgars 

un Māris katrs mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Edgars regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu 

individuāli, Māris iesākto darbu pabeidz ar dvīņa palīdzību. Edgars un Māris abi vienmēr uzņemas rūpes par otru 

dvīni. Edgars un Māris abi ieinteresēti vēro pieaugušos. Edgars un Māris katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Atis un Jāzeps (DZ, 2. klase) katrs spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Atis un Jāzeps 

abi sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Atis un Jāzeps katrs kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām 

vajadzībām. Atis un Jāzeps katrs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Atis un Jāzeps abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku 

mudināts. Atis un Jāzeps abi apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Atis un Jāzeps katrs ēdienu izvēlas 

neatkarīgi no otra dvīņa. Atis un Jāzeps katrs spēj rotaļāties patstāvīgi. Atis un Jāzeps katrs mācību uzdevumus 
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mājās pilda patstāvīgi. Atis un Jāzeps abi regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli. Atis un Jāzeps abi 

vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Atis un Jāzeps abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Atis un 
Jāzeps katrs sistemātiski izvērtē paveikto.  

Marija un Sergejs (2. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Marija un Sergejs 

katrs sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Marija un Sergejs abi kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. 

Marija un Sergejs katrs IKT patstāvīgi izvēlas reizēm. Marija un Sergejs abi pienākumu pildīt izvēlas otra dvīņa 

ietekmēts (garīgi). Marija un Sergejs katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Marija un Sergejs abi 

izvēlas to pašu ēdienu, ko izvēlējies otrs dvīnis. Marija un Sergejs abi spēj rotaļāties patstāvīgi. Marija un Sergejs 

katrs mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Marija un Sergejs abi regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu 

individuāli. Marija un Sergejs katrs izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Marija un Sergejs abi pret pieaugušajiem 

izturas ar cieņu, labestību. Marija un Sergejs katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Reinis un Raitis (MZ, 3. klase) abi spēles un rotaļlietu paši izvēlas reizēm. Reinis un Raitis katrs patstāvīgi 

izvēlas zīmēt reizēm. Reinis un Raitis abi kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. Reinis un Raitis katrs 

IKT patstāvīgi izvēlas bieži. Reinis un Raitis abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Reinis un Raitis katrs 
apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Reinis un Raitis abi izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Reinis un 

Raitis katrs patstāvīgi rotaļājas reizēm. Reinis un Raitis abi mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Reinis un 

Raitis katrs regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli. Reinis un Raitis abi vienmēr uzņemas rūpes par 

otru dvīni. Reinis un Raitis abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Reinis un Raitis katrs sistemātiski 

izvērtē paveikto. 

Jukums un Didzis (MZ, 2. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim. Jukums un Didzis 

abi izvēlas zīmēt, ja otrs dvīnis zīmē. Jukums un Didzis abi kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. 

Jukums un Didzis abi IKT patstāvīgi izvēlas reizēm. Jukums un Didzis abi pienākumu pildīt izvēlas otra dvīņa 

ietekmēti (garīgi). Jukums un Didzis katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Jukums un Didzis abi 

izvēlas to pašu ēdienu, ko izvēlējies otrs dvīnis. Jukums un Didzis abi patstāvīgi rotaļāties nespēj. Jukums un Didzis 

abi mācību uzdevumus mājās pilda ar dvīņa palīdzību. Jukums un Didzis katrs iesākto darbu individuāli pabeidz 
reizēm. Jukums un Didzis abi vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Jukums un Didzis katrs pret pieaugušajiem 

izturas ar cieņu, labestību. Jukums un Didzis katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Pollija un Endija (MZ, 4. klase) abas spēles un rotaļlietu izvēlas pašas neatkarīgi no otras dvīnes. Pollija un 

Endija katra sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Pollija un Endija abas kustību aktivitātes izvēlas savām 

vajadzībām atbilstoši ar vecāku atbalstu. Pollija un Endija katra IKT patstāvīgi izvēlas bieži. Pollija un Endija abas 

pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudinātas. Pollija un Endija katra izvēlas otram dvīnim līdzīgu apģērbu. Endija 

izvēlas ēdienu neatkarīgi no otras dvīnes, Pollija ēdienu neatkarīgi no otras dvīnes izvēlas reizēm. Pollija un Endija 

katra spēj rotaļāties patstāvīgi. Pollija un Endija katra mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Pollija un Endija 

abas iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Polllija un Endija abas izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Pollija un 

Endija abas pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Pollija un Endija katra sistemātiski izvērtē paveikto. 

Rimants un Kalvis (MZ, 1. klase). Rimants spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa, Kalvis 
tās pats izvēlas reizēm. Rimants sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Kalvis patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. 

Rimants un Kalvis abi kustību aktivitātes izvēlas savām vajadzībām atbilstoši ar vecāku atbalstu. Rimants un Kalvis 

katrs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Rimants un Kalvis abi pienākumu pildīt izvēlas otra dvīņa ietekmēts (garīgi). 

Rimants un Kalvis katrs izvēlas otram dvīnim līdzīgu apģērbu. Rimants un Kalvis katrs ēdienu neatkarīgi no otra 

dvīņa izvēlas reizēm. Rimants un Kalvis abi pievienojas otra rotaļām. Kalvis mācību uzdevumus mājās patstāvīgi 

pilda reizēm, Rimants tos pilda ar dvīņa palīdzību. Rimants un Kalvis katrs iesākto darbu individuāli pabeidz 

reizēm. Rimants un Kalvis abi vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Rimants un Kalvis abi pret pieaugušajiem 

izturas ar cieņu, labestību. Rimants pārsvarā prot izvērtēt paveikto, Kalvis paveikto izvērtē reti. 

Liesma un Malvīne (MZ, 3. klase) abas spēles un rotaļlietu izvēlas pašas neatkarīgi no otras dvīnes. 

Malvīne sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Liesma patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Malvīne kustību aktivitātes 

izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām, Liesma kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. Liesma un 

Malvīne abas IKT patstāvīgi izvēlas reizēm. Liesma un Malvīne abas pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudinātas. 
Liesma un Malvīne katra apģērbu izvēlas pati neatkarīgi no otras dvīnes. Liesma un Malvīne abas izvēlas ēdienu 

neatkarīgi no otras dvīnes. Liesma un Malvīne katra spēj rotaļāties patstāvīgi. Malvīne mācību uzdevumus mājās 

pilda patstāvīgi, Liesma tos patstāvīgi pilda reizēm. Liesma un Malvīne abas iesākto darbu individuāli pabeidz 

reizēm. Liesma un Malvīne abas vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Liesma un Malvīne abas pret pieaugušajiem 

izturas ar cieņu, labestību. Liesma un Malvīne katra sistemātiski izvērtē paveikto. 

Rolands un Ringolds (DZ, 2. klase). Ringolds spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa, 

Rolands rotaļlietu pats izvēlas reizēm. Ringolds sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Rolands izvēlas zīmēt, ja otrs 

dvīnis zīmē. Ringolds kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām, Rolands kustību aktivitātes 

izvēlas savām vajadzībām atbilstoši ar vecāku atbalstu. Ringolds IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr, Rolands patstāvīgi 

izvēlas dažreiz. Rolands un Ringolds abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Rolands un Ringolds katrs 
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apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Rolands un Ringolds abi izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. 

Ringolds spēj rotaļāties patstāvīgi, Rolands pievienojas otra rotaļām. Ringolds mācību uzdevumus mājās patstāvīgi 
pilda reizēm, Rolands tos patstāvīgi pildīt nespēj. Ringolds iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm, Rolands 

iesākto darbu nepabeidz arī ar atgādinājumu. Rolands un Ringolds abi izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Rolands 

un Ringolds abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Ringolds sistemātiski izvērtē paveikto, Rolands 

pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Ritvars un Egons (DZ, 2. klase) katrs spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Ritvars un 

Egons abi sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Ritvars un Egons abi kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru 

dvīni. Ritvars un Egons katrs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Egons pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otra 

dvīņa, Ritvars pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināts. Ritvars un Egons katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no 

otra dvīņa. Ritvars un Egons abi izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Ritvars un Egons katrs spēj rotaļāties 

patstāvīgi. Ritvars un Egons abi mācību uzdevumus mājās patstāvīgi pilda reizēm. Ritvars un Egons katrs iesākto 

darbu pabeidz ar dvīņa palīdzību. Ritvars un Egons abi izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Ritvars un Egons abi 

ieinteresēti vēro pieaugušos. Ritvars un Egons katrs sistemātiski izvērtē paveikto. 
Judīte un Alvis (4. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Judīte un Alvis katrs 

sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Judīte un Alvis abi kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām 

vajadzībām. Judīte un Alvis abi IKT patstāvīgi izvēlas reizēm. Judīte un Alvis katrs pienākumu pildīt izvēlas vecāku 

mudināts. Judīte un Alvis abi apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Judīte un Alvis katrs izvēlas ēdienu 

neatkarīgi no otra dvīņa. Judīte un Alvis abi patstāvīgi rotaļājas reizēm. Judīte un Alvis abi mācību uzdevumus 

mājās pilda ar dvīņa palīdzību. Judīte un Alvis abi iesākto darbu pabeidz ar dvīņa palīdzību. Judīte un Alvis abi 

izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Judīte un Alvis katrs pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Judīte un 

Alvis katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Lauma un Justs (4. klase). Justs spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa, Lauma rotaļlietu 

izvēlas tādu pašu kā otram dvīnim. Justs sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Lauma izvēlas zīmēt, ja otrs dvīnis 

zīmē. Lauma un Justs abi kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām. Lauma un Justs katrs 
IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Lauma un Justs abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Lauma un Justs katrs 

apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Lauma un Justs abi izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Justs spēj 

rotaļāties patstāvīgi, Lauma pievienojas otra rotaļām. Lauma un Justs abi mācību uzdevumus mājās pilda ar dvīņa 

palīdzību. Lauma un Justs katrs iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Lauma un Justs abi vienmēr uzņemas 

rūpes par otru dvīni. Lauma un Justs abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Lauma un Justs katrs 

pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Evija un Agrita (DZ, 2. klase) abas spēles un rotaļlietu izvēlas pašas neatkarīgi no otras dvīnes. Evija un 

Agrita abas izvēlas zīmēt, ja otrs dvīnis zīmē. Evija un Agrita kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. 

Evija un Agrita katra IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Agrita pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa, Evija 

pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināta. Evija un Agrita abas apģērbu izvēlas pašas neatkarīgi no otras dvīnes. 

Evija un Agrita katra izvēlas ēdienu neatkarīgi no otras dvīnes. Evija un Agrita abas patstāvīgi rotaļājas reizēm. 
Agrita mācību uzdevumus pilda patstāvīgi, Evija mācību uzdevumus mājās pilda ar dvīnes palīdzību. Agrita iesākto 

darbu individuāli pabeidz reizēm, Evija iesākto darbu pabeidz ar dvīnes palīdzību. Agrita vienmēr uzņemas rūpes 

par otru dvīni, Evija izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Evija un Agrita abas pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, 

labestību. Agrita pārsvarā prot izvērtēt paveikto, Evija paveikto izvērtē reti. 

Nellija un Norberts (3. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Nellija un 

Norberts katrs patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Nellija un Norberts abi kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, 

atbilstoši savām vajadzībām. Nellija un Norberts katrs IKT patstāvīgi izvēlas reizēm. Nellija un Norberts abi 

pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Nellija un Norberts abi apģērbu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. 

Nellija un Norberts katrs izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Nellija un Norberts abi spēj rotaļāties patstāvīgi. 

Nellija un Norberts katrs mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Nellija un Norberts abi iesākto darbu individuāli 

pabeidz reizēm. Nellija un Norberts abi izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Nellija un Norberts abi pret 

pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Nellija un Norberts katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 
Solvita un Dinārs (3. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas tādu pašu kā otram dvīnim. Solvita un Dinārs 

katrs patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Solvita un Dinārs abi kustību aktivitātes izvēlas savām vajadzībām atbilstoši ar 

vecāku atbalstu. Solvita un Dinārs katrs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Solvita un Dinārs abi pienākumu pildīt 

izvēlas vecāku mudināti. Solvita un Dinārs katrs izvēlas otram dvīnim līdzīgu apģērbu. Solvita un Dinārs katrs 

izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Solvita un Dinārs abi pievienojas otra rotaļām. Solvita mācību uzdevumus 

mājās pilda patstāvīgi, Dinārs tos pilda ar dvīņa palīdzību. Solvita regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu 

individuāli, Dinārs iesākto darbu nepabeidz arī ar atgādinājumu. Solvita un Dinārs abi vienmēr uzņemas rūpes par 

otru dvīni. Solvita un Dinārs abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Solvita un Dinārs katrs pārsvarā prot 

izvērtēt paveikto. 
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Rovers un Rainers (DZ, 3. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Regnārs un 

Rainers katrs sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Regnārs un Rainers abi kustību aktivitātes izvēlas savām 
vajadzībm atbilstoši ar vecāku atbalstu. Regnārs un Rainers katrs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Regnārs un 

Rainers abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Regnārs un Rainers abi izvēlas otram dvīnim līdzīgu apģērbu. 

Regnārs un Rainers katrs izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Regnārs un Rainers abi pievienojas otra rotaļām. 

Regnārs mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi, Rainers mācību uzdevumus mājās pilda ar dvīņa palīdzību. 

Regnārs un Rainers katrs regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli. Rainers vienmēr uzņemas rūpes par 

otru dvīni, Regnārs vēlas būt aprūpēts. Regnārs un Rainers abi pret pieaugušajiem izturas atturīgi. Regnārs un 

Rainers katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Barba un Sallija (DZ, 3. klase). Barba spēles un rotaļlietu izvēlas pati neatkarīgi no otras dvīnes, Sallija 

rotaļlietu pati izvēlas reizēm. Barba un Sallija abas sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Barba un Sallija katra 

kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām. Barba un Sallija abas IKT patstāvīgi izvēlas 

vienmēr. Barba pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināta, Sallija pienākumu pildīt izvēlas otras dvīnes ietekmēta 

(garīgi). Barba un Sallija katra apģērbu izvēlas pati neatkarīgi no otras dvīnes. Barba un Sallija abas izvēlas ēdienu 
neatkarīgi no otras dvīnes. Barba un Sallija abas pievienojas otras rotaļām. Barba un Sallija katra mācību uzdevumus 

mājās pilda patstāvīgi. Barba un Sallija abas regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli. Barba un Sallija 

katra vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Barba un Sallija abas ieinteresētas vēro pieaugušos. Barba sistemātiski 

izvērtē paveikto, Sallija paveikto izvērtē reti. 

Krista un Ramons (2. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Krista sistemātiski 

patstāvīgi izvēlas zīmēt, Ramons neizrāda vēlmi zīmēt. Ramons kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši 

savām vajadzībām, Krista kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. Krista IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr, 

Ramons IKT patstāvīgi izvēlas bieži. Ramons pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa, Krista pienākumu 

pildīt izvēlas vecāku mudināta. Krista un Ramons abi apģērbu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Krista un 

Ramons katrs izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Ramons spēj rotaļāties patstāvīgi, Krista pievienojas otra 

rotaļām. Ramons mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi, Krista tos pilda ar dvīņa palīdzību. Ramons regulāri 
sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Krista iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Krista izrāda rūpes 

par otru dvīni reizēm, Ramons vēlas būt aprūpēts. Krista pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību, Ramons 

ieinteresēts vēro pieaugušos. Ramons pārsvarā prot izvērtēt paveikto, Krista paveikto izvērtē reti. 

Egija un Henrijs (2. klase) katrs spēles un rotaļlietu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Egija un Henrijs 

abi izvēlas zīmēt, ja otrs dvīnis zīmē. Egija un Henrijs abi kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. Egija un 

Henrijs katrs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Egija un Henrijs abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Egija 

un Henrijs katrs apģērbu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Egija un Henrijs abi izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra 

dvīņa. Egija un Henrijs katrs spēj rotaļāties patstāvīgi. Egija un Henrijs abi mācību uzdevumus mājās patstāvīgi 

pilda reizēm. Egija un Henrijs katrs iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Egija un Henrijs abi vienmēr uzņemas 

rūpes par otru dvīni. Egija un Henrijs abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Egija un Henrijs katrs 

pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 
Elija un Elviss (1. klase). Elija spēles un rotaļlietu izvēlas pati neatkarīgi no otra dvīņa, Elviss tās pats 

izvēlas reizēm. Elija un Elviss abi sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Elija un Elviss abi kustību aktivitātes izvēlas 

saskaņoti ar otru dvīni. IKT Elijai un Elvisam nav pieejamas. Elija un Elviss abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku 

mudināti. Elija un Elviss katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Elija un Elviss abi izvēlas ēdienu 

neatkarīgi no otra dvīņa. Elija un Elviss katrs patstāvīgi rotaļājas reizēm. Elija un Elviss abi mācību uzdevumus 

mājās pilda patstāvīgi. Elija un Elviss katrs regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli. Elija un Elviss 

abi vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Elija un Elviss abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Elija un 

Elviss katrs sistemātiski izvērtē paveikto. 

Kate un Rigonda (MZ, 1. klase). Kate spēles un rotaļlietu izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim, Rigonda tās 

izvēlas tādu pašu kā otram dvīnim. Kate un Rigonda sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Kate un Rigonda kustību 

aktivitātes izvēlas savām vajadzībm atbilstoši ar vecāku atbalstu. Kate un Rigonda IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. 

Rigonda pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa, Kate pienākumu pildīt izvēlas otra dvīņa ietekmēta 
(garīgi). Kate un Rigonda izvēlas otram dvīnim līdzīgu apģērbu. Rigonda ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa izvēlas 

reizēm, Kate izvēlas to pašu ēdienu, ko izvēlējies otrs dvīnis. Kate un Rigonda patstāvīgi rotaļājas reizēm. Kate un 

Rigonda mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Rigonda iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm, Kate iesākto 

darbu pabeidz ar dvīņa palīdzību. Rigonda vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni, Kate vēlas būt aprūpēta. Kate un 

Rigonda pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Kate un Rigonda paveikto izvērtē reti.  
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3. pielikums. Pirmreizējo datu tabula 

Monozigotiskie dvīņi (MZ)  (vecāku vērtējums) 
BĒRNU 

VĀRDI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.KAROLĪNA 

SINTIJA 
4 4 4 4 3 0 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 2 1 1 1 1 

2.POLLIJA 

ENDIJA 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

3.LIESMA 

MALVĪNE 
4 4 3 4 2 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

4.KATE 

RIGONDA 
2 1 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 4 4 4 2 2 

5.ARMĪNS 

TIMURS 
1 1 3 3 2 4 2 2 4 4 4 4 3 3 1 1 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

6.MODRIS 

ANDIS 
1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 

7.EDGARS 

MĀRIS 
1 1 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 

8.REINIS 

RAITIS 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9.JUKUMS 

DIDZIS 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 

10.RIMANTS 

KALVIS 
4 3 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 

 Dizigotiskie dvīņi (DZ) 

BĒRNU 

VĀRDI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.RUDOLFS 

ARNIS 
4 4 1 4 4 3 4 3 3 3 1 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 3 3 3 

2.ALDIS 

NIKLAVS 
4 4 4 4 3 3 3 2 1 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 1 1 4 3 2 4 

3.ALEKSIS 

GUNDARS 
3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 1 4 3 3 4 2 3 3 

4.FELIKSS 

MARKS 
3 4 2 4 2 3 3 4 3 1 4 4 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 4 3 4 

5.JURĢIS 

MAREKS 
2 2 4 3 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 

6.JEGORS 

KRIŠS 
4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 

7.MARTS 

EGILS 
2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

8.LEONS 

KAZIMIRS 
4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

9.ATIS 

JĀZEPS 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10.ROLANDS 

RINGOLDS 
3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 2 4 1 3 1 3 3 3 4 4 3 3 

11.RITVARS 

EGONS 
4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 

12.ROVERS 

RAINERS 
4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 2 2 3 3 

13.RAIMOND

A DACE 
2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 

14.NIKOLA 

MARGITA 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 

15.ARIADNE 

MAGDA 
1 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 4 4 

16.KAMILLA 

AMĒLIJA 
2 4 4 4 4 4 3 3 4 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

17.RUDĪTE 

UNA 
2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 

18.RASA 

RENĀTE 
2 2 3 1 3 4 2 2 4 3 2 2 4 4 2 2 2 4 2 3 4 4 4 4 3 4 

19.LOTE 

ALTA 
4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 1 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 

20.PĀRSLA 

DINA 
1 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 
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21.ULRIKA 

MADARA 
2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 1 

22.EVIJA 

AGRITA 
4 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 3 3 4 4 4 2 3 

23.BARBA 

SALLIJA 
4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 

  

 

Pretēja dzimuma dvīņi 

BĒRNU 

VĀRDI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.INGRIDA 

RUBENS 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 

2.KITIJA 

JĒKABS 
2 4 4 2 3 4 3 3 2 2 4 1 2 2 4 1 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 

3.TIJA 

JANEKS 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 

4.MARITA 

RAIVIS 
3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 

5.EMRITA 

KRIŠJĀNIS 
4 4 4 2 4 4 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 

6.AIGIJA 

JORENS 
4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 2 2 3 3 

7.ŽUBĪTE 

ANRIJS 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 

8.ANDA 

REGNĀRS 
2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 

9.ELLA 

MATĪSS 
2 4 4 4 2 2 4 3 3 3 4 1 2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 4 3 

10.MARIJA 

SERGEJS 
4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

11.JUDĪTE 

ALVIS 
4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 

12.LAUMA 

JUSTS 
1 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 

13.NELLIJA 

NORBERTS 
4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 

14.SOLVITA 

DINĀRS 
1 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 4 2 4 1 4 4 4 4 3 3 

15.KRISTA 

RAMONS 
4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 2 4 3 3 3 

16.EGIJA 

HENRIJS 
4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 

17.ELIJA 

ELVISS 
4 3 4 4 2 2 0 0 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



195 

 

 

 

4. pielikums. Dvīņu pāru individualitātes audzinātības līmeņa pēc izveidotajiem kritērijiem un 

rādītājiem apraksts pēc uzdevumu pildīšanas (eksperimenta beigās) 
Aldis un Niklāvs (DZ, 3. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi viens no otra. Aldis un 

Niklāvs abi sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Aldis un Niklāvs abi kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, 

atbilstoši savām vajadzībām. Aldis un Niklāvs IKT bieži izvēlas patstāvīgi. Niklāvs pienākumu pildīt izvēlas 

neatkarīgi no otra dvīņa, Aldis pienākumu pildīt izvēlas otra dvīņa ietekmēts (garīgi). Aldis un Niklāvs apģērbu abi 

izvēlas paši neatkarīgi no otra. Ēdienu Aldis un Niklāvs abi izvēlas paši neatkarīgi no otra. Aldis spēj rotaļāties 

patstāvīgi, Niklāvs patstāvīgi spēj rotaļāties reizēm. Uzdevumus mājās uzdotos Niklāvs pilda patstāvīgi, Aldis tos 

patstāvīgi pilda reizēm. Aldis un Niklāvs abi pabeidz iesākto darbu individuāli reizēm. Aldis un Niklāvs abi izrāda 
rūpes par otru reizēm. Pret pieaugušajiem Aldis izturas ar cieņu, labestību, Niklāvs tos ieinteresēti vēro. Niklāvs 

sistemātiski izvērtē paveikto, Aldis pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Kitija un Jēkabs (1. klase). Kitija un Jēkabs izvēlas spēlies un rotaļlietu pats neatkarīgi no otra. Kitija 

sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Jēkabs patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Kitija un Jēkabs atbilstoši savām 

vajadzībām kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi. Jēkabs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr, Kitija tās bieži izvēlas 

patstāvīgi. Kitija pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināta, Jēkabs pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otra 

dvīņa. Kitija un Jēkabs apģērbu izvēlas paši neatkarīgi no otra. Ēdienu Kitija un Jēkabs izvēlas ēdienu neatkarīgi no 

otra dvīņa. Kitija spēj rotaļāties patstāvīgi, Jēkabs patstāvīgi rotaļājas reizēm. Uzdevumus mājās uzdotos Kitija un 

Jēkabs abi pilda patstāvīgi. Jēkabs regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli Kitija iesākto darbu 

pabeidz individuāli reizēm. Kitija vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni, Jēkabs izrāda rūpes par otru reizēm. Kitija 

un Jēkabs pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Kitija sistemātiski izvērtē paveikto, Jēkabs pārsvarā prot 
izvērtēt paveikto. 

Tija un Janeks (2. klase) spēles un rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi viens no otra. Tija un Janeks abi 

sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Tija un Janeks atbilstoši savām vajadzībām kustību aktivitātes izvēlas 

patstāvīgi. Tija un Janeks vienmēr patstāvīgi izvēlas IKT. Tija un Janeks izvēlas pildīt pienākumu patstāvīgi 

neatkarīgi no otra. Tija un Janeks apģērbu izvēlas paši neatkarīgi no otra. Ēdienu Tija un Janeks reizēm izvēlas 

neatkarīgi no otra. Tija un Janeks abi spēj rotaļāties patstāvīgi. Uzdevumus mājās uzdotos Tija un Janeks abi 

patstāvīgi pilda reizēm. Tija regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Janeks iesākto darbu pabeidz 

individuāli reizēm. Tija vienmēr uzņemas rūpes par brāli, Janeks vēlas būt aprūpēts. Tija un Janeks abi pret 

pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Tija sistemātiski izvērtē paveikto, Janeks pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Nikola un Margita (DZ, 3. klase) spēles un rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi viena no otras. Nikola un 

Margita abas sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Nikola un Margita atbilstoši savām vajadzībām kustību aktivitātes 

izvēlas patstāvīgi. Nikola un Margita vienmēr patstāvīgi izvēlas IKT. Nikola un Margita abas pienākumu pildīt 
izvēlas vecāku mudinātas. Nikola un Margita apģērbu abas izvēlas pašas neatkarīgi viena no otras. Ēdienu Nikola un 

Margita izvēlas pašas neatkarīgi viena no otras. Nikola un Margita spēj rotaļāties patstāvīgi. Uzdevumus mājās 

uzdotos Nikola patstāvīgi pilda reizēm, Margita tos pilda patstāvīgi. Nikola iesākto darbu pabeidz individuāli 

reizēm, Margitaregulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli. Nikola vienmēr uzņemas rūpes par māsu, 

Margita izrāda rūpes par māsu reizēm. Nikola un Margita abas pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Nikola 

un Margitapārsvarā prot izvērtēt paveikto.  

Marita un Raivis (2. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Marita un Raivis 

patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Raivis kustību aktivitātes atbilstoši savām vajadzībām izvēlas ar vecāku atbalstu, 

Marita kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām. Raivis vienmēr patstāvīgi izvēlas IKT, 

Marita tās patstavīgi izvēlas bieži. Marita un Raivis abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Marita un Raivis 

apģērbu abi izvēlas paši neatkarīgi viens no otra. Ēdienu Marita un Raivis izvēlas paši neatkarīgi viens no otra. 
Marita un Raivis abi patstāvīgi spēj rotaļāties reizēm. Uzdevumus mājās uzdotos Marita un Raivis pilda patstāvīgi. 

Marita regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Raivis iesākto darbu pabeidz individuāli reizēm. 

Marita vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni, Raivis izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Marita un Raivis abi pret 

pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Marita un Raivis abi pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Ariadne un Magda (DZ, 2. klase). Ariadne spēles un rotaļlietu izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim, Magda 

rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi no otras. Ariadne patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm, Magda sistemātiski 

patstāvīgi izvēlas zīmēt. Ariadne un Magda kustību aktivitātes atbilstoši savām vajadzībām izvēlas ar vecāku 

atbalstu. Ariadne IKT patstāvīgi izvēlas reizēm, Magda IKT patstāvīgi izvēlas bieži. Ariadne izvēlas pildīt 

pienākumu patstāvīgi neatkarīgi no otra,  Magda pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināta. Ariadne un Magda 

apģērbu abas izvēlas pašas neatkarīgi viena no otras. Ēdienu Ariadne un Magda izvēlas pašas neatkarīgi viena no 

otras. Ariadne un Magda abas spēj rotaļāties patstāvīgi. Uzdevumus mājās uzdotos Ariadne un Magda pilda 

patstāvīgi. Ariadne un Magda iesākto darbu pabeidz individuāli reizēm. Ariadne vienmēr uzņemas rūpes par māsu, 
Magda izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Ariadne pret pieaugušajiem izturas draudzīgi ar cieņu, labestību, Magda 

ieinteresēti vēro pieaugušos. Ariadne un Magda  sistemātiski izvērtē paveikto. 
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Aleksis un Gundars (DZ, 3. klase) abi spēles un rotaļlietu paši izvēlas reizēm. Gundars sistemātiski 

patstāvīgi izvēlas zīmēt, Aleksis izvēlas zīmēt, ja otrs zīmē. Aleksis atbilstoši savām vajadzībām kustību aktivitātes 
izvēlas patstāvīgi, Gundars kustību aktivitātes atbilstoši savām vajadzībām izvēlas ar vecāku atbalstu. Aleksis un 

Gundars vienmēr patstāvīgi izvēlas IKT. Aleksis un Gundars abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Aleksis 

un Gundars apģērbu abi izvēlas paši neatkarīgi viens no otra.  Ēdienu Aleksis un Gundars izvēlas neatkarīgi viens no 

otra reizēm. Aleksis un Gundars  abi spēj rotaļāties patstāvīgi. Uzdevumus mājās uzdotos Gundars patstāvīgi pilda 

reizēm, Aleksis tos pilda patstāvīgi. Gundars regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Aleksis iesākto 

darbu pabeidz ar dvīņa palīdzību. Aleksis un Gundars izrāda rūpes par brāli reizēm. Aleksis pret pieaugušajiem 

izturas draudzīgi ar cieņu, labestību, Gundars ieinteresēts vēro pieaugušos. Aleksis un Gundars abi pārsvarā prot 

izvērtēt paveikto. 

Felikss un Marks (DZ, 1.klase). Marks spēles un rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi no otra, Felikss 

patstāvīgi rotaļlietu izvēlas reizēm. Marks sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Felikss patstāvīgi izvēlas zīmēt 

reizēm. Marks kustību aktivitātes atbilstoši savām vajadzībām izvēlas ar vecāku atbalstu, Felikss kustību aktivitātes 

izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. Marks vienmēr patstāvīgi izvēlas IKT, Felikss tās bieži izvēlas patstāvīgi. Felikss 
pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināts, Marks pienākumu pildīt izvēlas otra dvīņa ietekmēts (garīgi).  Felikss un 

Marks apģērbu abi izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Ēdienu Felikss un Marks izvēlas paši neatkarīgi no otra 

dvīņa. Marks spēj rotaļāties patstāvīgi, Felikss patstāvīgi rotaļājas reizēm. Uzdevumus mājās uzdotos Felikss 

patstāvīgi pilda reizēm, Marks tos patstāvīgi pilda reizēm. Felikss regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu 

individuāli, Marks iesākto darbu pabeidz individuāli reizēm. Marks vienmēr uzņemas rūpes par brāli, Feliks sizrāda 

rūpes par otru dvīni reizēm. Felikss un Marks pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Marks sistemātiski 

izvērtē paveikto, Felikss pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Kamilla un Amēlija (DZ, 1. klase). Amēlija spēles un rotaļlietu izvēlas patstāvīgi neatkarīgi no otras, 

Kamilla izvēlas līdzīgu rotaļlietu kā otrai dvīnei. Kamilla un Amēlija sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Kamilla 

un Amēlija kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi atbilstoši savām vajadzībām. Kamilla un Amēlija IKT bieži izvēlas 

patstāvīgi. Kamilla izvēlas pildīt pienākumu patstāvīgi neatkarīgi no otra, Amēlija pienākumu pildīt izvēlas otra 
dvīņa ietekmēts (garīgi). Kamilla un Amēlija izvēlas otrai līdzīgu apģērbu. Ēdienu Kamilla un Amēlija izvēlas 

neatkarīgi no otras dvīnes reizēm. Kamilla un Amēlija abas spēj rotaļāties patstāvīgi. Uzdevumus mājās uzdotos 

Kamilla un Amēlija  abas pilda patstāvīgi. Kamilla regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Amēlija 

iesākto darbu pabeidz individuāli reizēm. Kamillla un Amēlija izrāda rūpes par māsu reizēm. Kamilla un Amēlija 

abas ieinteresēti vēro pieaugušos. Kamilla un Amēlija pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Jurģis un Mareks (DZ, 1. klase) abi spēles un rotaļlietu paši izvēlas reizēm. Jurģis un Mareks sistemātiski 

patstāvīgi izvēlas zīmēt. Jurģis un Mareks abi kustību aktivitātes kustību izvēlas savām vajadzībm atbilstoši ar 

vecāku atbalstu. Mareks IKT patstāvīgi izvēlas bieži, Jurģis IKT patstāvīgi izvēlas reizēm. Jurģis pienākumu pildīt 

izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa, Mareks pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināts. Jurģis un Mareks abi apģērbu 

izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Jurģis un Mareks ēdienu katrs izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa. Jurģis spēj 

rotaļāties patstāvīgi, Mareks patstāvīgi rotaļājas reizēm. Jurģis mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi, Mareks 
tos patstāvīgi pilda reizēm. Jurģis regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Mareks iesākto darbu 

individuāli pabeidz reizēm. Jurģis un Mareks abi izrāda rūpes par dvīni reizēm. Mareks pret pieaugušajiem izturas ar 

cieņu, labestību, Jurģis ieinteresēts vēro pieaugušos. Jurģis un Mareks abi pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Jegors un Krišs (DZ, 1.klase). Jegors spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa, Krišs 

rotaļlietu pats izvēlas reizēm. Jegors sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Krišs patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. 

Jegors kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām, Krišs kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti 

ar otru dvīni. Jegors un Krišs abi IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Jegors un Krišs apģērbu izvēlas paši neatkarīgi no 

otra dvīņa. Jegors ēdienu izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa, Krišs ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa izvēlas reizēm. 

Jegors un Krišs abi spēj rotaļāties patstāvīgi. Jegors un Krišs abi mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Jegors 

un Krišs abi regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli. Jegors un Krišs abi izrāda rūpes par dvīni 

reizēm. Jegors un Krišs abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Jegors sistemātiski izvērtē paveikto, Krišs 

paveikto izvērtē reti. 
Rudīte un Una (DZ, 4. klase). Una spēles un rotaļlietu izvēlas pati neatkarīgi no otra dvīņa, Rudīte izvēlas 

līdzīgu kā otrai dvīnei. Una sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Rudīte patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Rudīte un 

Una abas kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām. Rudīte un Una abas IKT patstāvīgi 

izvēlas vienmēr. Una pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otras dvīnes, Rudīte pienākumu pildīt izvēlas vecāku 

mudināta. Rudīte un Una apģērbu izvēlas pašas neatkarīgi no otras dvīnes. Rudīte un Una ēdienu katra izvēlas 

neatkarīgi no otras dvīnes. Rudīte un Una abas spēj rotaļāties patstāvīgi. Rudīte un Una abas mācību uzdevumus 

mājās pilda patstāvīgi. Rudīte regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Una iesākto darbu individuāli 

pabeidz reizēm. Rudīte un Una abas vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Rudīte un Una abas pret pieaugušajiem 

izturas ar cieņu, labestību. Rudīte un Una katra pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 
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Modris un Andis (MZ, 1. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim. Modris un Andis 

katrs sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Modris un Andis kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām 
vajadzībām. Modris un Andis abi IKT patstāvīgi izvēlas bieži. Modris un Andis abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku 

mudināti. Modris un Andis apģērbu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Modris un Andis ēdienu katrs izvēlas 

neatkarīgi no otra dvīņa. Modris un Andis katrsspēj rotaļāties patstāvīgi. Modris un Andis katrs mācību uzdevumus 

mājās pilda patstāvīgi. Modris regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Andis iesākto darbu pabeidz 

ar dvīņa palīdzību. Modris un Andis abi vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Modris un Andis abi pret 

pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Modris un Andis katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Emrita un Krišjānis (2. klase) spēles un rotaļlietu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Emrita sistemātiski 

patstāvīgi izvēlas zīmēt, Krišjānis patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Emrita un Krišjānis kustību aktivitātes izvēlas 

patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām. Emrita un Krišjānis abi IKT patstāvīgi izvēlas reizēm. Emrita un Krišjānis 

pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Emrita un Krišjānis katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. 

Emrita un Krišjānis ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa izvēlas reizēm. Emrita un Krišjānis katrs spēj rotaļāties 

patstāvīgi. Emrita un Krišjānis abi mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Emrita un Krišjānis iesākto darbu 
individuāli pabeidz reizēm. Emrita vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni, Krišjānis izrāda rūpes par dvīni reizēm. 

Emrita un Krišjānis pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Emrita un Krišjānis katrs pārsvarā prot izvērtēt 

paveikto. 

Aigija un Jorens (1. klase) spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Aigija un Jorens 

patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Aigija kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni, Jorens kustību aktivitātes 

izvēlas savām vajadzībm atbilstoši ar vecāku atbalstu. Aigija un Jorens abi IKT patstāvīgi izvēlas bieži. Aigija un 

Jorens pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Aigija un Jorens katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra 

dvīņa. Aigija un Jorens abi ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa izvēlas reizēm. Aigija spēj rotaļāties patstāvīgi, Jorens 

patstāvīgi rotaļājas reizēm. Aigija un Jorens abi mācību uzdevumus mājās patstāvīgi pilda reizēm. Aigija iesākto 

darbu pabeidz ar dvīņa palīdzību, Jorens iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Aigija un Jorens abi vienmēr 

uzņemas rūpes par otru dvīni. Aigija un Jorens abi ieinteresēti vēro pieaugušos. Aigija un Jorens katrs pārsvarā prot 
izvērtēt paveikto. 

Marts un Egīls (DZ, 2. klase) abi spēles un rotaļlietu pats izvēlas reizēm. Marts un Egīls patstāvīgi izvēlas 

zīmēt reizēm. Marts un Egīls katrs kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām. Marts un Egīls 

abi IKT patstāvīgi izvēlas bieži. Marts un Egīls abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Marts un Egīls abi 

izvēlas otram dvīnim līdzīgu apģērbu. Marts un Egīls ēdienu katrs izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa. Marts un Egīls 

katrs patstāvīgi rotaļājas reizēm. Marts un Egīls katrs mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Marts regulāri 

sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Egīls iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Marts un Egīls abi 

vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Marts un Egīls abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Marts un 

Egīls katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Rasa spēles un rotaļlietu pati izvēlas reizēm, Renāte (DZ, 2. klase) tās izvēlas līdzīgas kā otram dvīnim. 

Rasa patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm, Renāte izvēlas zīmēt, ja otrs dvīnis zīmē. Renāte kustību aktivitātes izvēlas 
patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām, Rasa kustību aktivitātes izvēlas savām vajadzībām atbilstoši ar vecāku 

atbalstu. Rasa IKT patstāvīgi izvēlas reizēm, Renāte tās patstāvīgi izvēlas bieži. Renāte pienākumu pildīt izvēlas 

neatkarīgi no otra dvīņa, Rasa pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināta. Rasa izvēlas otram dvīnim līdzīgu 

apģērbu, Renāte izvēlas tādu pašu apģērbu kā otram dvīnim. Rasa un Renāte ēdienu katra izvēlas neatkarīgi no otras 

dvīnes. Rasa patstāvīgi rotaļājas reizēm, Renāte pievienojas otras rotaļām. Renāte mācību uzdevumus mājās pilda 

patstāvīgi, Rasa mācību vingrinājumus pilda ar dvīņa palīdzību. Renāte regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu 

individuāli, Rasa iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Rasa un Renāte abas vienmēr uzņemas rūpes par otru 

dvīni. Rasa un Renāte abas pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Renāte sistemātiski izvērtē paveikto, Rasa 

pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Žubīte un Anrijs (1. klase) spēles un rotaļlietu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Žubīte un Anrijs 

sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Žubīte un Anrijs katrs kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām 

vajadzībām. Žubīte un Anrijs katrs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Žubīte un Anrijs abi pienākumu pildīt izvēlas 
neatkarīgi no otra dvīņa. Žubīte un Anrijs katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Žubīte un Anrijs 

ēdienu katrs izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa. Žubīte un Anrijs katrs spēj rotaļāties patstāvīgi. Žubīte un Anrijs abi 

mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Žubīte un Anrijs abi iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Anrijs 

vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni, Žubīte vēlas būt aprūpēta. Žubīte un Anrijs abi pret pieaugušajiem izturas ar 

cieņu, labestību. Žubīte sistemātiski izvērtē paveikto, Anrijs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Anda un Regnārs (3. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim. Anda un Regnārs katrs 

sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Anda kustību aktivitātes izvēlas savām vajadzībm atbilstoši ar vecāku atbalstu, 

Regnārs kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. Anda un Regnārs katrs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. 

Anda pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināta, Regnārs pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa. Anda 
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un Regnārs katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Anda un Regnārs ēdienu katrs izvēlas neatkarīgi no 

otra dvīņa. Anda un Regnārs katrs spēj rotaļāties patstāvīgi. Anda un Regnārs abi mācību uzdevumus mājās pilda 
patstāvīgi. Anda iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm, Regnārs regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu 

individuāli. Anda un Regnārs abi vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Regnārs pret pieaugušajiem izturas ar 

cieņu, labestību, Anda ieinteresēta vēro pieaugušos. Anda un Regnārs abi pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Lote un Alta (DZ, 2. klase)  abas spēles un rotaļlietu izvēlas pašas neatkarīgi no otras dvīnes. Lote 

sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Alta patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Lote un Alta katra kustību aktivitātes 

izvēlas savām vajadzībām atbilstoši ar vecāku atbalstu. Lote un Alta katra IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Lote 

pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otras dvīnes, Alta pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināta. Lote un Alta 

abas apģērbu izvēlas pašas neatkarīgi no otras dvīnes. Lote ēdienu izvēlas neatkarīgi no otras dvīnes, Altaizvēlas to 

pašu ēdienu, ko izvēlējies otrs dvīnis. Lote spēj rotaļāties patstāvīgi, Alta patstāvīgi rotaļājas reizēm. Lote un Alta 

abas mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Lote iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm, Alta regulāri 

sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli. Lote un Alta abas izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Lote un Alta 

abas pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Lote un Alta katra pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 
Pārsla un Dina (DZ, 2. klase) spēles un abas rotaļlietu izvēlas tādu pašu kā otram dvīnim. Pārsla un Dina 

katra sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Pārsla un Dina abas kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. 

Pārsla un Dina IKT patstāvīgi izvēlas bieži. Pārsla un Dina abas pienākumu pildīt izvēlas otras dvīnes ietekmētas 

(garīgi). Pārsla un Dina abas izvēlas tādu pašu apģērbu kā otrai dvīnei.  Pārsla un Dina abas izvēlas to pašu ēdienu, 

ko izvēlējusies otra dvīne. Pārsla un Dina abas patstāvīgi rotaļājas reizēm. Dina mācību uzdevumus mājās pilda ar 

dvīnes palīdzību, Pārsla mācību vingrinājumus patstāvīgi pilda reizēm. Pārsla un Dina katra iesākto darbu 

individuāli pabeidz reizēm. Pārsla un Dina abas vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Pārsla un Dina abas 

ieinteresēts vēro pieaugušos. Pārsla un Dina pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Ulrika spēles un rotaļlietu pats izvēlas reizēm, Madara (DZ, 1. klase) tās izvēlas pati neatkarīgi no otra 

dvīņa. Ulrika un Madara katra sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Ulrika un Madara abas kustību aktivitātes 

izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. Ulrika un Madara abas IKT patstāvīgi izvēlas bieži. Madara pienākumu pildīt izvēlas 
neatkarīgi no otras dvīnes, Ulrika pienākumu pildīt izvēlas otras dvīnes ietekmēta (garīgi). Ulrika un Madara 

apģērbu izvēlas pašas neatkarīgi no otras dvīnes. Ulrika un Madara ēdienu katra izvēlas neatkarīgi no otras dvīnes. 

Madara spēj rotaļāties patstāvīgi, Ulrika patstāvīgi rotaļājas reizēm. Ulrika un Madara abas mācību uzdevumus 

mājās pilda patstāvīgi. Ulrika un Madara katra regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli. Ulrika un 

Madara abas vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Ulrika un Madara abas pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, 

labestību. Ulrika pārsvarā prot izvērtēt paveikto, Madara paveikto izvērtē reti. 

Leons un Kazimirs (DZ, 3. klase) katrs spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Leons un 

Kazimirs abi sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Leons un Kazimirs katrs kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, 

atbilstoši savām vajadzībām. Leons un Kazimirs abi IKT patstāvīgi izvēlas reizēm. Leons un Kazimirs abi 

pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Leons un Kazimirs katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. 

Leons un Kazimirs ēdienu abi izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa. Leons un Kazimirs katrs patstāvīgi rotaļājas reizēm. 
Leons un Kazimirs abi mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Leons un Kazimirs katrs regulāri sistemātiski 

pabeidz iesākto darbu individuāli. Leons un Kazimirs abi izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Leons un Kazimirs abi 

pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Leons un Kazimirs katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Ella un Matīss (2. klase). Matīss spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa, Ella rotaļlietu 

izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim. Ella un Matīss abi sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Ella un Matīss abi kustību 

aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. Matīss IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr, Ella tās patstāvīgi izvēlas bieži. 

Ella un Matīss abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Ella apģērbu izvēlas pati neatkarīgi no otra dvīņa, 

Matīsam ir grūtības apģērbu izvēlēties. Ella un Matīss abi izvēlas to pašu ēdienu, ko izvēlējies otrs dvīnis. Ella un 

Matīss katrs spēj rotaļāties patstāvīgi. Ella un Matīss abi mācību uzdevumus pilda patstāvīgi. Matīss regulāri 

sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Ella iesākto darbu pabeidz ar dvīņa palīdzību. Ella vienmēr uzņemas 

rūpes par otru dvīni, Matīss vēlas būt aprūpēts. Ella un Matīss abi ieinteresēti vēro pieaugušos. Ella sistemātiski 

izvērtē paveikto, Matīss pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 
Edgars un Māris (MZ, 1. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim. Edgars un Māris 

sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Edgars un Māris katrs kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām 

vajadzībām. Edgars un Māris abi IKT patstāvīgi izvēlas bieži. Edgars un Māris pienākumu pildīt izvēlas vecāku 

mudināti. Edgars un Māris katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Edgars un Māris ēdienu abi izvēlas 

neatkarīgi no otra dvīņa. Edgars un Māris abi patstāvīgi rotaļājas reizēm. Edgars un Māris katrs mācību uzdevumus 

mājās pilda patstāvīgi. Edgars regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Māris iesākto darbu 

individuāli pabeidz reizēm. Edgars un Māris abi vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Edgars un Māris abi 

ieinteresēti vēro pieaugušos. Edgars un Māris katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Atis un Jāzeps (DZ, 2. klase) katrs spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Atis un Jāzeps 

abi sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Atis un Jāzeps katrs kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām 
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vajadzībām. Atis un Jāzeps katrs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Atis un Jāzeps abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku 

mudināts. Atis un Jāzeps abi apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Atis un Jāzeps katrs ēdienu izvēlas 
neatkarīgi no otra dvīņa. Atis un Jāzeps katrs spēj rotaļāties patstāvīgi. Atis un Jāzeps katrs mācību uzdevumus 

mājās pilda patstāvīgi. Atis un Jāzeps abi regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli. Atis un Jāzeps abi 

vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Atis un Jāzeps abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Atis un 

Jāzeps katrs sistemātiski izvērtē paveikto.  

Marija un Sergejs (2. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Marija un Sergejs 

katrs sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Marija un Sergejs abi kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. 

Marija un Sergejs katrs IKT patstāvīgi izvēlas reizēm. Marija un Sergejs abi pienākumu pildīt izvēlas otra dvīņa 

ietekmēts (garīgi). Marija un Sergejs katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Marija un Sergejs abi 

izvēlas to pašu ēdienu, ko izvēlējies otrs dvīnis. Marija un Sergejs abi spēj rotaļāties patstāvīgi. Marija un Sergejs 

katrs mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Marija un Sergejs abi regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu 

individuāli. Marija un Sergejs katrs izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Marija un Sergejs abi pret pieaugušajiem 

izturas ar cieņu, labestību. Marija un Sergejs katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 
Reinis un Raitis (MZ, 3. klase) abi spēles un rotaļlietu paši izvēlas reizēm. Reinis un Raitis katrs patstāvīgi 

izvēlas zīmēt reizēm. Reinis un Raitis abi kustību aktivitātes izvēlas saskaņoti ar otru dvīni. Reinis un Raitis katrs 

IKT patstāvīgi izvēlas bieži. Reinis un Raitis abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Reinis un Raitis katrs 

apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Reinis un Raitis abi izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Reinis un 

Raitis katrs patstāvīgi rotaļājas reizēm. Reinis un Raitis abi mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Reinis un 

Raitis katrs regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli. Reinis un Raitis abi vienmēr uzņemas rūpes par 

otru dvīni. Reinis un Raitis abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Reinis un Raitis katrs sistemātiski 

izvērtē paveikto. 

Jukums un Didzis (MZ, 2. klase) spēles un rotaļlietu paši izvēlas reizēm. Jukums izvēlas zīmēt, ja otrs 

dvīnis zīmē, Didzis patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Jukums un Didzis kustību aktivitātes izvēlas savām vajadzībm 

atbilstoši ar vecāku atbalstu. Jukums un Didzis abi IKT patstāvīgi izvēlas reizēm. Jukums un Didzis pienākumu 
pildīt izvēlas vecāku mudināti. Jukums un Didzis katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Jukums izvēlas 

to pašu ēdienu, ko izvēlējies otrs dvīnis, Didzis ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa izvēlas reizēm. Jukums pievienojas 

otra rotaļām, Didzis patstāvīgi rotaļājas reizēm. Jukums mācību uzdevumus mājās pilda ar dvīņa palīdzību, Didzis 

mācību vingrinājumus patstāvīgi pilda reizēm. Jukums un Didzis katrs iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. 

Jukums un Didzis abi vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Jukums un Didzis katrs pret pieaugušajiem izturas ar 

cieņu, labestību. Jukums un Didzis katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Pollija un Endija (MZ, 4. klase) abas spēles un rotaļlietu izvēlas pašas neatkarīgi no otras dvīnes. Pollija un 

Endija katra sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Endija kustību aktivitātes izvēlas savām vajadzībām atbilstoši ar 

vecāku atbalstu, Pollija kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām. Pollija un Endija katra 

IKT patstāvīgi izvēlas bieži. Pollija un Endija abas pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudinātas. Pollija un Endija 

katra izvēlas otram dvīnim līdzīgu apģērbu. Endija izvēlas ēdienu neatkarīgi no otras dvīnes, Pollija ēdienu 
neatkarīgi no otras dvīnes izvēlas reizēm. Pollija un Endija katra spēj rotaļāties patstāvīgi. Pollija un Endija katra 

mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Pollija un Endija abas iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Polllija 

un Endija abas izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Pollija un Endija abas pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, 

labestību. Pollija un Endija katra sistemātiski izvērtē paveikto. 

Rimants un Kalvis (MZ, 1. klase). Rimants spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa, Kalvis 

tās pats izvēlas reizēm. Rimants un Kalvis sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Rimants un Kalvis kustību 

aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām. Rimants un Kalvis katrs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. 

Rimants pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināts, Kalvis pienākumu pildīt izvēlas otra dvīņa ietekmēts (garīgi). 

Rimants un Kalvis katrs izvēlas otram dvīnim līdzīgu apģērbu. Rimants un Kalvis katrs izvēlas ēdienu neatkarīgi no 

otra dvīņa. Rimants un Kalvis abi patstāvīgi rotaļājas reizēm. Kalvis un Rimants mācību uzdevumus mājās 

patstāvīgi pilda reizēm. Rimants un Kalvis katrs iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Rimants un Kalvis abi 

vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Rimants un Kalvis abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Rimants 
pārsvarā prot izvērtēt paveikto, Kalvis paveikto izvērtē reti. 

Liesma un Malvīne (MZ, 3. klase) abas spēles un rotaļlietu izvēlas pašas neatkarīgi no otras dvīnes. 

Malvīne sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Liesma patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Malvīne kustību aktivitātes 

izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām, Liesma kustību aktivitātes izvēlas savām vajadzībm atbilstoši ar 

vecāku atbalstu. Liesma un Malvīne abas IKT patstāvīgi izvēlas reizēm. Liesma un Malvīne abas pienākumu pildīt 

izvēlas vecāku mudinātas. Liesma un Malvīne katra apģērbu izvēlas pati neatkarīgi no otras dvīnes. Liesma un 

Malvīne abas izvēlas ēdienu neatkarīgi no otras dvīnes. Liesma un Malvīne katra spēj rotaļāties patstāvīgi. Malvīne 

un Malvīne mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Liesma un Malvīne abas iesākto darbu individuāli pabeidz 

reizēm. Liesma un Malvīne abas vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Liesma un Malvīne abas pret pieaugušajiem 

izturas ar cieņu, labestību. Liesma un Malvīne katra sistemātiski izvērtē paveikto. 
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Rolands un Ringolds (DZ, 2. klase). Ringolds spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa, 

Rolands rotaļlietu pats izvēlas reizēm. Ringolds sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Rolands izvēlas zīmēt, ja otrs 
dvīnis zīmē. Ringolds kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām, Rolands kustību aktivitātes 

izvēlas savām vajadzībām atbilstoši ar vecāku atbalstu. Ringolds IKT izvēlas patstāvīgi, Rolands tās patstāvīgi 

izvēlas reizēm. Rolands un Ringolds abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Rolands un Ringolds katrs 

apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Rolands un Ringolds abi izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. 

Ringolds spēj rotaļāties patstāvīgi, Rolands pievienojas otra rotaļām. Ringolds mācību uzdevumus patstāvīgi pilda 

reizēm, Rolands mācību uzdevumus mājās patstāvīgi pildīt nespēj. Ringolds iesākto darbu individuāli pabeidz 

reizēm, Rolands iesākto darbu nepabeidz arī ar atgādinājumu. Rolands un Ringolds abi izrāda rūpes par otru dvīni 

reizēm. Rolands un Ringolds abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Ringolds sistemātiski izvērtē 

paveikto, Rolands pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Ritvars un Egons (DZ, 2. klase) katrs spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Ritvars un 

Egons abi sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Ritvars un Egons kustību aktivitātes izvēlas savām vajadzībm 

atbilstoši ar vecāku atbalstu. Ritvars un Egons katrs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Egons pienākumu pildīt izvēlas 
neatkarīgi no otra dvīņa, Ritvars pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināts. Ritvars un Egons katrs apģērbu izvēlas 

pats neatkarīgi no otra dvīņa. Ritvars un Egons abi izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Ritvars un Egons katrs 

spēj rotaļāties patstāvīgi. Ritvars un Egons abi mācību uzdevumus mājās patstāvīgi pilda reizēm. Ritvars un Egons 

iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Ritvars un Egons abi izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Ritvars un Egons 

abi ieinteresēti vēro pieaugušos. Ritvars un Egons katrs sistemātiski izvērtē paveikto. 

Judīte un Alvis (4. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Judīte un Alvis katrs 

sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Judīte un Alvis abi kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām  

vajadzībām. Judīte IKT patstāvīgi izvēlas reizēm, Alvis tās patstāvīgi izvēlas bieži. Judīte un Alvis katrs pienākumu 

pildīt izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa. Judīte un Alvis abi apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Judīte un 

Alvis katrs izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Judīte un Alvis spēj rotaļāties patstāvīgi. Judīte un Alvis abi 

mācību uzdevumus mājās pilda ar dvīņa palīdzību. Judīte un Alvis abi iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. 
Judīte un Alvis vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Judīte un Alvis katrs pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, 

labestību. Judīte un Alvis katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Lauma un Justs (4. klase). Justs spēles un rotaļlietu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa, Lauma rotaļlietu 

izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim. Justs sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt, Lauma patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. 

Lauma un Justs abi kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām. Lauma un Justs katrs IKT 

patstāvīgi izvēlas vienmēr. Lauma pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināta, Justs pienākumu pildīt izvēlas 

neatkarīgi no otra dvīņa. Lauma un Justs katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Lauma un Justs abi 

izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Justs spēj rotaļāties patstāvīgi, Lauma patstāvīgi rotaļājas reizēm. Lauma 

mācību uzdevumus mājās pilda ar dvīņa palīdzību, Justs tos patstāvīgi pilda reizēm. Lauma un Justs katrs iesākto 

darbu individuāli pabeidz reizēm. Lauma un Justs abi vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Lauma un Justs abi pret 

pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Lauma un Justs katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 
Evija un Agrita (DZ, 2. klase) abas spēles un rotaļlietu izvēlas pašas neatkarīgi no otras dvīnes. Evija 

izvēlas zīmēt, ja otrs dvīnis zīmē, Agrita patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Evija un Agrita kustību aktivitātes izvēlas 

savām vajadzībm atbilstoši ar vecāku atbalstu. Evija un Agrita katra IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Agrita 

pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa, Evija pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināta. Evija un Agrita 

abas apģērbu izvēlas pašas neatkarīgi no otras dvīnes. Evija un Agrita katra izvēlas ēdienu neatkarīgi no otras 

dvīnes. Evija patstāvīgi rotaļājas reizēm, Agrita spēj rotaļāties patstāvīgi. Agrita mācību uzdevumus mājās pilda 

patstāvīgi, Evija tos patstāvīgi pilda reizēm. Agrita iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm, Evija iesākto darbu 

pabeidz ar dvīnes palīdzību. Agrita un Evija vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Evija un Agrita abas pret 

pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Agrita pārsvarā prot izvērtēt paveikto, Evija paveikto izvērtē reti. 

Nellija un Norberts (3. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Nellija un 

Norberts katrs patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Nellija un Norberts abi kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, 

atbilstoši savām vajadzībām. Nellija un Norberts katrs informāciju tehnoloģijas patstāvīgi izvēlas reizēm. Nellija un 
Norberts abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Nellija un Norberts abi apģērbu izvēlas paši neatkarīgi no 

otra dvīņa. Nellija un Norberts katrs izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Nellija un Norberts abi spēj rotaļāties 

patstāvīgi. Nellija un Norberts katrs mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Nellija un Norberts abi iesākto darbu 

individuāli pabeidz reizēm. Nellija un Norberts abi izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Nellija un Norberts abi pret 

pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Nellija un Norberts katrs pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Solvita un Dinārs (3. klase) abi rotaļlietu izvēlas tādu pašu kā otram dvīnim. Solvita un Dinārs katrs 

patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Solvita un Dinārs abi kustību aktivitātes izvēlas savām vajadzībām atbilstoši ar 

vecāku atbalstu. Solvita un Dinārs katrs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Solvita un Dinārs abi pienākumu pildīt 

izvēlas vecāku mudināti. Solvita un Dinārs katrs izvēlas otram dvīnim līdzīgu apģērbu. Solvita un Dinārs katrs 

izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Solvita un Dinārs abi pievienojas otra rotaļām. Solvita mācību uzdevumus 
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mājās pilda patstāvīgi, Dinārs tos pilda ar dvīņa palīdzību. Solvita regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu 

individuāli, Dinārs iesākto darbu nepabeidz arī ar atgādinājumu. Solvita un Dinārs abi vienmēr uzņemas rūpes par 
otru dvīni. Solvita un Dinārs abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Solvita un Dinārs katrs pārsvarā prot 

izvērtēt paveikto. 

Rovers un Rainers (DZ, 3. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Rovers un 

Rainers katrs sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Rovers un Rainers abi kustību aktivitātes izvēlas savām 

vajadzībm atbilstoši ar vecāku atbalstu. Rovers un Rainers katrs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Rovers un Rainers 

abi pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināti. Rovers un Rainers apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. 

Rovers un Rainers katrs izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Rovers un Rainers patstāvīgi rotaļājas reizēm. 

Rovers mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi, Rainers tos patstāvīgi pilda reizēm. Rovers un Rainers katrs 

regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli. Rainers vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni, Rovers izrāda 

rūpes par otru dvīni reizēm. Rovers un Rainers abi pret pieaugušajiem izturas atturīgi. Rovers un Rainers katrs 

pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Barba un Sallija (DZ, 3. klase). Barba spēles un rotaļlietu izvēlas pati neatkarīgi no otras dvīnes, Sallija 
rotaļlietu pati izvēlas reizēm. Barba un Sallija abas sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Barba un Sallija katra 

kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām. Barba un Sallija abas IKT patstāvīgi izvēlas 

vienmēr. Barba pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināta, Sallija pienākumu pildīt izvēlas otras dvīnes ietekmēta 

(garīgi). Barba un Sallija katra apģērbu izvēlas pati neatkarīgi no otras dvīnes. Barba un Sallija abas izvēlas ēdienu 

neatkarīgi no otras dvīnes. Barba un Sallija abas pievienojas otras rotaļām. Barba un Sallija katra mācību uzdevumus 

mājās pilda patstāvīgi. Barba un Sallija abas regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli. Barba un Sallija 

katra vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Barba un Sallija abas ieinteresētas vēro pieaugušos. Barba sistemātiski 

izvērtē paveikto, Sallija paveikto izvērtē reti. 

Krista un Ramons (2. klase) abi spēles un rotaļlietu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Krista sistemātiski 

patstāvīgi izvēlas zīmēt, Ramons neizrāda vēlmi zīmēt. Ramons kustību aktivitātes izvēlas patstāvīgi, atbilstoši 

savām vajadzībām, Krista kustību aktivitātes izvēlas savām vajadzībm atbilstoši ar vecāku atbalstu. Krista IKT 
patstāvīgi izvēlas vienmēr, Ramons tās patstāvīgi izvēlas bieži. Ramons pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otra 

dvīņa, Krista pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināta. Krista un Ramons abi apģērbu izvēlas paši neatkarīgi no 

otra dvīņa. Krista un Ramons katrs izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Ramons spēj rotaļāties patstāvīgi, Krista 

patstāvīgi rotaļājas reizēm. Ramons mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi, Krista tos patstāvīgi pilda reizēm. 

Ramons regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu individuāli, Krista iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. 

Krista vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni, Ramons izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Krista pret pieaugušajiem 

izturas ar cieņu, labestību, Ramons ieinteresēts vēro pieaugušos. Ramons pārsvarā prot izvērtēt paveikto, Krista 

paveikto izvērtē reti. 

Egija un Henrijs (2. klase) katrs spēles un rotaļlietu izvēlas paši neatkarīgi no otra dvīņa. Egija izvēlas 

zīmēt, ja otrs dvīnis zīmē, Henrijs patstāvīgi izvēlas zīmēt reizēm. Egija un Henrijs kustību aktivitātes izvēlas savām 

vajadzībm atbilstoši ar vecāku atbalstu. Egija un Henrijs katrs IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Egija pienākumu 
pildīt izvēlas vecāku mudināta, Henrijs pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa. Egija un Henrijs katrs 

apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. Egija un Henrijs abi izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Egija un 

Henrijs katrs spēj rotaļāties patstāvīgi. Henrijs mācību uzdevumus mājās patstāvīgi pilda reizēm, Egija tos pilda 

patstāvīgi. Egija un Henrijs katrs iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm. Egija un Henrijs abi vienmēr uzņemas 

rūpes par otru dvīni. Egija un Henrijs abi pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Egija un Henrijs katrs 

pārsvarā prot izvērtēt paveikto. 

Elija un Elviss (1. klase). Elija un Eviss spēles un rotaļlietu izvēlas pati neatkarīgi no otra dvīņa. Elija un 

Elviss abi sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Elija un Elviss kustību aktivitātes izvēlas savām vajadzībm atbilstoši 

ar vecāku atbalstu. IKT Elijai un Elvisam nav pieejamas. Elija pienākumu pildīt izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa, 

Elviss pienākumu pildīt izvēlas vecāku mudināts. Elija un Elviss katrs apģērbu izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa. 

Elija un Elviss abi izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa. Elija spēj rotaļāties patstāvīgi, Elviss patstāvīgi rotaļājas 

reizēm. Elija un Elviss abi mācību uzdevumus mājās pilda patstāvīgi. Elija un Elviss katrs regulāri sistemātiski 
pabeidz iesākto darbu individuāli. Elija un Elviss abi vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni. Elija un Elviss abi pret 

pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Elija un Elviss katrs sistemātiski izvērtē paveikto. 

Kate un Rigonda (MZ, 1. klase). Kate un Rigonda spēles un rotaļlietu izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim. Kate 

un Rigonda sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt. Kate un Rigonda kustību aktivitātes izvēlas savām vajadzībm 

atbilstoši ar vecāku atbalstu. Kate un Rigonda IKT patstāvīgi izvēlas vienmēr. Rigonda pienākumu pildīt izvēlas 

neatkarīgi no otra dvīņa, Kate pienākumu pildīt izvēlas otra dvīņa ietekmēta (garīgi). Kate un Rigonda izvēlas otram 

dvīnim līdzīgu apģērbu. Rigonda izvēlas ēdienu neatkarīgi no otra dvīņa, Kate izvēlas to pašu ēdienu, ko izvēlējies 

otrs dvīnis. Rigonda spēj rotaļāties patstāvīgi, Kate patstāvīgi rotaļājas reizēm. Kate un Rigonda mācību uzdevumus 

mājās pilda patstāvīgi. Rigonda iesākto darbu individuāli pabeidz reizēm, Kate iesākto darbu pabeidz ar dvīņa 
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palīdzību. Rigonda vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni, Kate izrāda rūpes par otru dvīni reizēm. Kate un Rigonda 

pret pieaugušajiem izturas ar cieņu, labestību. Kate un Rigonda paveikto izvērtē reti. 

 

5. pielikums.                         Otrreizējo datu tabula (mērījums pēc uzdevumu pildīšanas) 

      (vecāku vērtējums) 
Bērnu 
vārdi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

RŪDOLFS 

ARNIS (DZ)             

4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 

2. 

ALDIS 

NIKLĀVS          

DZ 

4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 

3. 

RAIMONDA 

    DACE                

DZ 

2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 

4. 

INGRĪDA 

   RUBENS 

4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

5. 

KITIJA 

   JĒKABS 

4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

6. 

TIJA 

   JANEKS 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 

7. 

NIKOLA 

   MARGITA          

DZ 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 

8. 

KAROLĪNA 

   SINTIJA             

MZ 

4 4 4 4 4 0 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 

9. 

MARITA 

   RAIVIS 

4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 

10. 

ARIADNE 

     MAGDA           

DZ 

2 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 

11. 

ALEKSIS 

    GUNDARS       

DZ 

3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 

12. 

ARMĪNS 

     TIMURS          

MZ 

2 2 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

13. 

FELIKSS 

     MARKS            

DZ 

3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 

14. 

KAMILLA 

     AMĒLIJA         

DZ 

2 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

15. 

JURĢIS 

     MAREKS         

DZ 

3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
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16. 

JEGORS 

     KRIŠS               

DZ 

4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 

17. 

RUDĪTE 

     UNA                  

DZ 

2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 

18. 

MODRIS 

     ANDIS             

MZ 

2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 

19. 

EMRITA 

   KRIŠJĀNIS 

4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 

20. 

AIGIJA 

     JORENS 

4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 

21. 

MARTS 

     EGILS               

DZ 

3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 

22. 

RASA 

     RENĀTE          

DZ 

3 2 3 2 3 4 2 3 3 4 3 2 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 

23. 

ŽUBĪTE 

     ANRIJS 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 

24. 

ANDA 

    REGNĀRS 

2 2 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 

25. 

LOTE 

     ALTA               

DZ 

4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 

26. 

PĀRSLA 

     DINA                

DZ 

1 1 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 

27.ULRIKA 

     MADARA        

DZ 

3 4 4 4 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 

28. 

LEONS 

    KAZIMIRS       

DZ 

4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

29. 

ELLA 

     MATĪSS 

2 4 4 4 2 2 3 4 3 3 4 1 2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 4 3 

30. 

EDGARS 

     MĀRIS             

MZ 

2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 

31. 

ATIS 

     JĀZEPS            

DZ 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

32. 

MARIJA 

     SERGEJS 

4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

33. 

REINIS 

     RAITIS             

MZ 

3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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34. 

JUKUMS 

     DIDZIS            

MZ 

3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 

35. 

POLLIJA 

     ENDIJA           

MZ 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

36. 

RIMANTS 

     KALVIS           

MZ 

4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 

37. 

LIESMA 

    MALVĪNE       

MZ 

4 4 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

38. 

ROLANDS 

   RINGOLDS      

DZ 

3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 2 4 1 3 1 3 3 3 4 4 3 4 

39. 

RITVARS 

     EGONS             

DZ 

4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

40. 

JUDĪTE 

     ALVIS         

4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 

41. 

LAUMA 

     JUSTS 

2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 

42. 

EVIJA 

     AGRITA           

DZ 

4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 2 3 

43. 

NELLIJA 

  NORBERTS 

4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 

44. 

SOLVITA 

     DINĀRS 

1 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 4 2 4 1 4 4 4 4 3 3 

45. 

ROVERS 

     RAINERS         

DZ 

4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 

46. 

BARBA 

     SALLIJA          

DZ 

4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 

47. 

KRISTA 

     RAMONS 

4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 

48. 

EGIJA 

     HENRIJS 

4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 

49. 

ELIJA 

     ELVISS 

4 4 4 4 3 3 0 0 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

50. MZ   

KATE         

    RIGONDA        

2 2 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 2 
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6. pielikums.                                                                                             Pienākumi ģimenē 
1) Kas, tavuprāt, ir pienākums? 
2) Cik cilvēku ir tavā ģimenē? Nosaukt! 

3) Kādus pienākumus ģimenē veic tieši tu? 

4) Kuri no šiem pienākumiem tev patīk? Kāpēc? 

5) Kuri no šiem pienākumiem tev nepatīk? Kāpēc? 

6) Vai visiem ģimenes locekļiem ir savi pienākumi? 

7) Vai tu gribētu veikt kāda cita pienākumus? Kāpēc? 

8) Vai tev šķiet, ka pienākumi jūsu ģimenē ir sadalīti pareizi, godīgi? Paskaidro!  

9) Vai dzīve bez pienākumiem būtu vieglāka? 

10) Vai ir patīkami, veicot pienākumu, uzņemties atbildību? 

11) Ja tev būtu pavisam brīva izvēle, kādus pienākumus ģimenē tu izvēlētos? 

7. pielikums.                                                                                                 Bērnu atbildes 

Raimonda 
 1.. Kad māsas ir vienas mājā, viņas vajag pieskatīt 
 2.. Tētis, mamma, Dace, Bella, es 
 3.Sakārtoju māju, izmazgāju to 
 4. Izmazgāt drēbes, jo patīk tās izžāvēt 
 5. Nepatīk kārtot māju, jo tā ir pārāk liela liela 
 6. Jā. 
 7. Jā, jo manējie ir pārāk grūti 
 8. Jā 
 9.  Nebūtu, jo, kad izaugtu liels, būtu grūti dzīvot 
10. Jā 
11. Mazgāt grīdu, pabarot kaķi 

Dace 
1. Manuprāt, pienākums ir rūpēties par savu ģimeni.  
2. Manā ģimenē ir 5 cilvēki: mamma, tētis, Dace, Bella, Rēzija. 
3. Es klāju savu gultu, tīru māju, savu istabu un rūpējos par kaķi. 
4. Man patīk rūpēties par savu kaķīti, tīrīt māju un klāt gultu, jo man 
patīk būt tīrīgai ar savu mājdzīvnieku. 
5. Man nav tādu darbu, kas man nepatīk, ja nu vienīgi krāmēt skolas 
somu. 
6. Tā ir. 
7. Jā, jo dažreiz ir vieglāki pienākumi nekā man.  
8. Jā, man tā liekas, jo mamma un tētis nestrādās par pienākumiem. 
9. Nē, jo nebūtu dzīvei jēga un būtu garlaicīgi. 
10. Jā, ir patīkami. 
11. Pirmo es izvēlētos mācīties, otro uzņemties atbildību par savu 
ģimeni. 

Leons 
1. Tas ir darbs, ko nepieciešams darīt katram cilvēkam. 
2. 4 cilvēki: mamma, tētis brālis un es. 
3. Mācīšanas, galda slaucīšana, trauku mazgāšana, gultas kārtošana, 
istabas tīrīšana, stiklu tīrīšana. 
4. Gultas kārtošana, jo tas ir viegli, trauku mazgāšana, jo tā ir 
interesanta, galda tīrīsana, jo tas ir ātri izdarāms. 
5. Mācīšanās, jo tajā ir daudz kas jāmācās no galvas. 
6. Jā. 
7. Nē. 
8. Jā, jo katrs dara to, ko labāk māk. 
9. Nē. 
10. Nē. 
11. Rūpēties par mājdzīvnieku, gatavot ēst un iepirkties. 
 

Kazimirs 
1. Tas ir darbs, kuru vajag darīt, ja esi sarunājis, ka to darīsi. 
2. Tētis, mamma, Linards un es. 
3. Mācīties, apliet augus, saklāt gultu, mazgāt traukus. 
4. Aplaistīt augus un saklāt gultu, jo tas ir viegli. 
5. Mācīties, jo tas aizņem laiku, un trauku mazgāšana, jo vienmēr 
slapjas drēbes. 
6. Jā. 
7. Negribu, tā jau maz laika. 
8. Jā, tāpēc, ka viss ir godīgi. 
9. Jā. 
10. Jā. 
11. Aplaistīt augus, rūpēties par mājdzīvnieku. 
      Mammas komentārs. Mājdzīvnieks nesen aizgājis us citiem medību 
laukiem. Mājdzīvnieks būs laikam atkal jāņem. Ar traukiem ir tā: 
vienu    dienu vienam kārta, otru dienu otram kārta utt. 

Ella 
1. Tas ir tad, kad kaut kas tev ir uzticēts. 
2. Mūsu ģimene ir 8 cilvēki: mamma, tētis, Matīss, ome, Arita, Gints 
un Beāte. 
3. Pieskatu mazo māsu, palīdzu mammai sakārtot māju 
4. Pieskatīt mazo māsu. 
5. Pildīt darbus mājās. 
6. Jā. 
7. Jā, lai palīdzētu mammai. 
8. Jā, tētis pilda vīrieša darbus, skalda malku, taisa remontu, skrūvē, 
zāģē, mamma pilda visus mammas pienākumus un dažus mājas 
darbus, ome palīdz mammai veikt visus mājas darbus. 
9. Nē. 
10. Jā. 
11. Gribētu mazgāt pati traukus. 

 
Matīss 
1. Tad, kad kaut kas ir jādara. 
2. 8 cilvēki: mamma, tētes ome, Arita, Gints, es, Ella, Beāte. 
3. Dažreiz sakārtoju savu istabu, iznesu atkritumu kasti. 
4. Kraut malku, jo es mācos. 
5. Kārtot istabu. 
6. Jā. 
7. Ja tas būtu kaut kas savādāks. 
8. Jā, tētis pilda visus vīrieša darbus, skalda malku, skrūvē un zaģē, 
mamma pilda mājas darbus kopā ar omi. 
9. Nē. 
10. Jā. 
11. Rūpēties par sunīšiem, mums ir 2. 

Ingrīda 
1. Palīdzēt vecākiem. 
2. 6 cilvēki tētis mamma māsa Dana māsa Nora brālis Rubens un es 
pati. 
3. Sakārtoju māju. 
4. Man patīk sakārtot savu skapi tāpēc, jo tad var ieraudzīt jaunas 
drēbes (sen neredzētas). 
5. Mazgāt traukus, jo tad jātausta ēdiena atlikumi. 
6. Jā. 
7. Negribētu, jo viņiem pašiem tas ir jādara. 
8. Nē, jo, piemēram, viens strādā otrs, nē, slinko. 
9. Nē. 
10. Jā. 
11. Noslaucīt putekļus, palaistīt puķes un sakārtot māju. 

Rubens 
1. Izpalīdzēt. 
2. 6 cilvēki: Nora, es, mamma, tētis, Dana, Ingrīda. 
3. Palīdzēt mammai un tētim. 
4. Tāpēc, ka pavadu laiku kopā. 
5. Mazgāt traukus, jo trauki ir apkaltuši. 
6. Jā. 
7. Nē, tāpēc, ka es daudz ko nezinu. 
8. Jā, jo katram nepieciešams darīt sev atbilstošu darbu. 
9. Nē, jo darbus ir nepieciešams darīt. 
10. Jā. 
11. Mazgāt grīdu izslaucīt. 

Ulrika 
1. Tas, kas obligāti dots izpildīšanai.. 
2. Četri: mamma, tētis, es un māsa. 
3. Tīru savu istabu, mūsu māju, tīru vannas istabu. 
4. Izsūkt māju, jo nav jākārto. 
5. Tīrīt istabu tāpēc, ka nepatīk. 

Madara 
1. Darbiņš, kas obligāti jādara. 
2. Četri: mamma, tētis, māsa un es. 
3. Kārtoju savu istabu, mūsu māju, klāju savu gultu. 
4. Klāt gultu! Jo tas nav grūts darbiņš. 
5. Kārtot istabu tāpēc, ka tas ir garlaicīgi. 
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6. Jā. 
7. Jā, tāpēc, ka nepatīk savi pienākumi. Gribētu taisīt vakariņas. 
8. Nē, tāpēc, ka tētis tīra tikai istabu. 
9. Nē. 
10. Jā. 
11. Gatavot ēst, mazgāt logus un iepirkties. 

6. Jā. 
7. Jā, tāpēc, ka citi pienākumi ir interesanti. 
8. Nē, tāpēc, ka man negribētos sūkt istabu. 
9. Jā! 
10.  Jā! 
11. Iet uz darbiņu! 

Armīns 
1. Tas, kas dots pildīšanai. 
2. Septiņi - brālis, māsiņa, otra māsiņa, otrs brālis, es, mammīte un 
tētis. 
3. Klāju gultu. Skolā mācīties. Mazgāju savus traukus. Palīdzu tētim. 
4. Palīdzēt tētim.- labas sajūtas. Saklāt gultu – viegli. 
5. Mācīties - nogurstu un uztraucos. 
6. Jā.  
7. Māsu pienākumus, jo man patīk rūpēties par mazajiem māsdēliņiem.  
8. Māsiņai vajadzīga vairāk palīdzība. 
9. Man vajadzētu vairāk visiem palīdzēt. 
10.  Nē. 
11.  Palīdzētu māsiņām, mammītei un tētim. 

Timurs 
1. Darbi, kas noteikti uzticēti izpildīšanai. 
2. Četri: mammīte, tētis un mēs ar brāli. 
3. Klāju savu gultiņu. Kārtoju istabu. Palīdzu tētim. 
4. Palīdzēt tētim, jo saņemu apbalvojumu. 
5. Kārtot istabu, jo ilgi un stress. 
6. Jā. 
7. Mammītes. Tas būtu forši. 
8. Jā. 
9. Kā kuro reizi. 
10. Kā kuro reizi. 
11. Ietu uz veikalu iepirkties. Saklātu mammas un tēta gultu. 

Ritvars 
1. Pienākums ir lieta, kad tev uzticēts pienākums. 
2. Manā ģimenē ir četri cilvēki: Ritvars, Egons, Vilmārs, Liene. 
3. Es pildu daudz pienākumus, piemēram, kārtoju istabu, palīdzu 
vecākiem. 
4. Man no šiem pienākumiem patīk palīdzēt vecākiem tāpēc, ka tad 
vecāki dod naudu. 
5. Man nepatīk kārtot istabu, jo es vairāk kārtoju nekā mans brālis. 
6. Visiem ģimenes locekļiem ir savi pienākumi. 
7. Es gribētu veikt kāda cita pienākumus. Tas ir tāpēc, lai kāds cits 
varētu atpūsties. 
8. Man nešķiet, ka pienākumi ir sadalīti godīgi, jo es kārtoju vairāk 
nekā mans brālis. 
9. Dzīve bez pienākumiem nebūtu vieglāka. 
10. Jā.  
11. Es ģimenē gribētu būt atbildīgais un taisīt vakariņas. 

Egons 
1. Pienākums ir lieta, kad jāiet strādāt. 
2. Egons, Ritvars, Vilmārs, Liene. 
3. Es pildu mājas darbus, nesu bruģi, aplaistu kokus, krāmēju malku. 
4. Man no šiem pienākumiem patīk krāmēt malku. 
5. Man no šiem pienākumiem nepatīk pildīt mājas darbus tāpēc, ka tie 
var būt grūti un daudz. 
6. No manas ģimenes visiem ir savi pienākumi.  
7. Man negribētos pildīt kāda cita pienākumus.  
8. Man šķiet, ka manā ģimenē ir sadalīti pienākumi.  
9. Dzīve bez pienākumiem būtu viegla. 
10.  Man ir patīkami uzņemties pienākumus. 
11. Ja būtu pavisam brīvs ģimenē, es izvēlētos stādīt kokus. 
 

Nellija 
1. Kaut ko izdarīt līdz galam. 
2. Mamma, tētis, brālis un māsa. 
3. Kārtoju savu istabu, kārtoju virtuvi, spēlējos ar suni. 
4. Visi, man patīk. 
5. Nav. 
6. Jā. 
7. Nē, man patīk savi. 
8. Nezinu. 
9. Nezinu, varbūt. 
10. Es izdaru visu kārtīgi. 
11. Tos pašus. Man patīk mani pienākumi. 

Norberts 
1. Tas, ko mamma lūdz izdarīt. 
2. Mamma, tētis, māsa un lielā māsa. 
3. Kārtoju savu istabu, pļauju zāli un iznesu atkritumu kasti. 
4. Pļaut zāli. 
5. Nest atkritumu kasti. Nepatīk, ja jānes atkritumu kaste ārā ziemā. 
6. Jā. 
7. Nē. 
8. Jā. 
9. Varbūt. 
10. Nezinu. 
11.  Kārtotu tikai savu istabu. 

Marts 
1. Pienākums ir kaut kāds darbiņš. 
2. Es, brālis, Valdis, mamma. 
3. Mans pienākums ir kārtot istabu un labi mācīties. 
4. Mācīties, jo man tas padodas. 
5. Kārtot istabu, jo tas ir garlaicīgi. 
6. Jā, ir. 
7. Negribētu, jo tie ir grūti. 
8. Nē, nav godīgi, jo pieaugušajiem ir vairāk nekā man. 
9. Nē, nebūtu. 
10. Nē, nav. 
11. Iet uz skolu un sūkt putekļus. 

Egīls 
1. Darbiņš. 
2. Es, brālis, mamma, Valdis. 
3. Sanest malku, sakārtot istabu. 
4. Sanest malku, jo tur vajag spēku. 
5. Sakārtot istabu, jo tas ir garlaicīgi. 
6. Jā. 
7. Nē. 
8. Ir, jo vecākiem ir vairāk nekā bērniem. 
9. Nē, nebūtu. 
10. Nē. 
11. Gatavot ēst. 

Pollija 
1. Darbi, kuri man ir uzticēti pildīt. 
2. Tētis, mamma, māsa. 
3. Apleju puķes, vedu suni pastaigā, mācos, kārtoju istabu, mazgāju 
traukus. 
4. Vest suni pastaigā, jo tad es varu paspēlēties ar viņu. 
5. Kārtot istabu, jo tas ir garlaicīgi. 
6. Jā. 
7. Nē, jo man pietiek ar savējiem. 
8. Jā, jo katrs dara, kas viņam ir pateikts un nav neviena, kurš nepildītu 
savus pienākumus, kurus viņš ir uzņēmies 
9. Nezinu. 
10. Nezinu. 
11. Tos pašus, kuri man ir tagad. 
 

Endija 
1. Lieta, kas ir uzticēta darīt. 
2. 4. Mamma, tētis, māsa un es. 
3. Mazgāju traukus, pildu mājasdarbus, vedu suni pastaigā, jāiztīra 
zobi, jāsakārto istaba, jāaplej puķes. 
4. Pildīt mājasdarbus, jo reizēm mājasdarbi interesanti; kārtot istabu, 
reizēm atrodu lietas, kuras kādreiz ir pazaudētas; tīrīt zobus, jo tad es 
dabūju muti tīru. 
5. Izvest suni pastaigā, jo suns raujas un norauj gar zemi; mazgāt 
traukus, jo traukiem ir klāt ēdiena atliekas. 
6. Jā, ir savi pienākumi. 
7. Nē, jo man pietiek ar savējiem un ir daži pienākumi, kurus es 
nespētu veikt. 
8. Jā, vienlīdzīgi sadalīti un godīgi, neviens nesūdzas. 
9. Nē, nebūtu. 
10. Tā ir. 
11. Tos pašus, kuri man ir, un saglabāt balkonu tīru. 

Pārsla 
1. Manuprāt, pienākums ir atbildība par uzlikto darbu. 
2. Mamma, brālis, māsa, un es. 
3. Mazgāju traukus un kārtoju savas lietas. 
4. Man patīk mazgāt traukus, jo man patīk, kad ir tīri trauki. 
5. Man nav pienākumi, kas man nepatīk. 
6. Visiem locekļiem ir savs pienākums. 

Dina 
1. Manuprāt, pienākums ir atbildība par uzlikto darbu. 
2. Mamma, brālis, māsa un es. 
3. Es mazgāju traukus, spēlējos ar māsu un kārtoju istabu. 
4. Man patīk kārtot istabu. 
5. Man nepatīk mazgāt traukus. 
6. Visai ģimenei ir savi pienākumi. 
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7. Es negribētu veikt citus pienākumus. 
8. Man liekas, ka jā. 
9. Man liekas, ka nē. 
10. Ir patīkami. 
11. Gatavot ēst. 

7. Es negribētu. 
8. Man liekas, ka, nē. 
9. Būtu drusku grūti. 
10. Ir patīkami. 
11. Gatavotu ēst. 

Emrita 
1. Darbi, kas uzticēti dartīt. 
2. Pieci 
3. Kārtoju istabas, mazgāju traukus, savas zeķes. 
4. Man patīk kārtot istabu, jo tad ir patīkami būt sakārtotā istabā. 
5. Trauku mazgāšana, jo tad rokas paliek taukainas. 
6. Jā.  
7. Nē. 
8. Nav. Jo mēs ar brāli pārāk maz palīdzam mājas darbos. 
9. Nē. 
10. Jā. 
11. Kārtotu savu mantu kasti. 

Krišjānis 
1. Palīdzība draugiem vai ģimenei. 
2. Pieci 
3. Kārtoju istabu, palīdzu mammai. 
4. Patīk palīdzēt mammai, jo tad viņa arī palīdz man. 
5. Slaucīt virtuvi, jo nevaru ieslaucīt netīrumus šaupelē. 
6. Jā. 
7. Jā, es gribētu palīdzēt mammai iepirkties. 
8. Nē, jo māsa mazāk kārto istabu. 
9. Jā. 
10. Jā. 
11. Brauktu ar mašīnu uz pilsētu pats. 

Nikola 
1. Tas, kas ir uzticēts darīt. Tas, ko esi izvēlējies. 
2. Pieci: māsa, mamma, tētis, ome. 
3. Palīdzu gatavot pusdienas, klāju galdu, baroju Franci un Lupo, 
palīdzu tīrīt māju. 
4. Gatavot ēst. Man patīk. 
5. Tīrīt māju, nepatīk, garlaicīgi. 
6. Ir.  
7.Nē. 
8. Nezinu. 
9. Jā, bet jādara arī tas, kas nepatīk. 
10. Liekas, ka ir. 
11. Iepirktos. 

Margita 
1. Darbi, ko esi apņēmies darīt. 
2. Pieci kopā ar omi, un vēl 2 kaķi. 
3. Baroju kaķus, palīdzu kopt māju, aplaistu puķes, palīdzu omei 
dārzā. 
4. Barot kaķus. 
5. Tīrīt māju. 
6. Jā. 
7. Es jau nevaru darīt pieaugušo darbus. 
8. Jā, bet mums ar māsu parasti nav laika kādam palīdzēt. 
9. Nezinu, droši vien nē. 
10. Jā. Klasē man bieži liek vadīt darba grupu, un man patīk. 
11. Rūpēties par kaķiem. 

Ariadne 
1. Tas ir izdarīt to, kas ir uzticēts darīt: saklāt gultu, izslaucīt grīdu utt. 
2. Ome Aija, opis Jānis, audžu tēvs Raivis, mamma Aiga, māsa Magda 
un suns Henriete, un Es Ariadne. 
3. Slauku savu istabu, dažreiz cepu pankūkas, izeju ar suni pastaigā, 
aizeju uz veikalu pēc produktiem. 
4. Cept pankūkas, jo man patīk gatavot. 
5. Slaucīt istabu, jo tas ir garlaicīgi. 
6. Jā, īpaši mammai. 
7. Jā, jo iemācītos ko jaunu. 
8. Jā. 
9. Nē. 
10. Jā. 
11. Palīdzēt mammai darbos un blēņas padarītu. 

Magda 
1. Pienākums ir atbildība, lai viss būtu kartībā. 
2. Pieci: Aiga, Raivis, Ariadne, Henriete un es. 
3. Eju skolā, eju uz veikala pēc piena, tīrīt istabu, lasīt grāmatu, tīrīt 
spoguli. 
4. Iet skolā, jo tur ir mana mīļākā skolotāja. 
5. Lasīt grāmatu, jo tas ir garlaicīgi. 
6. Jā. 
7. Nē, jo man pietiek ar saviem pienākumiem. 
8. Jā, jo savādāk citam ir vairāk un citam mazāk. 
9. Nē. 
10. Jā. 
11. Spēlētu klavieres. 

Rūdolfs 
1. Kad tev uzticēts kaut ko izdarīt. Kad tev obligāti nepieciešams 
izdarīt to. 
2. Mamma, es, Arnis, Egīls, Arvis, Krista, Janka, Reinis. 
3. Darbi, kas saistīti ar malku. Skaldīt malku. 
4. Es uz to nevaru atbildēt. 
5. Nevaru atbildēt. 
6. Jā. 
7. Jā! Jo dažiem ir vieglāki pienākumi. 
8. Jā! Jo katram ir savs pienākums, kurš ir labs. 
9. Nē. 
10.  Jā. 
11.  Nest ūdeņus no veļas mašīnas. 

Arnis 
1. Pienākums ir darbs. 
2. Reinis (vecākais brālis), Janka (otrs lielais brālis), Rūdolfs, Arvis 
(Egīla 1. laulības dēls, kurš ir vecāks par dvīņiem), mamma, Egīls, 
Sandra,   Ivars, omīte, opiņš, opaps Antons, es. 
3. Laistīt siltumnīcu, palīdzēt visiem. 
4. Palīdzēt vecākiem un brāļiem. Jo viņi ir mani ģimenes locekļi. 
5. Man nav tāda pienākuma, kurš nepatīk! 
6. Jā. 
7. Nē! Jo citiem ir grūti darbi. 
8. Jā! Jo vecāki ir izvēlējušies piemērotu pienākumu mums visiem. 
9. Jā! 
10. Jā. 
11. Tieši tos pašus, kuri jau ir! 

Egija 
1. Pienākums ir noteikums, kuru tev pildīt. 
2. Tētis, mamma, brālis, es. 
3. Pēc skolas vedu pastaiga suni, pēc skolas pārģērbjos. 
4. Man patīk vest pastaigā suni, jo tad var ar viņu skraidīt. 
5. Man nepatīk pārģērpties, jo tas bieži aizmirstās. 
6. Jā!  
7. Es negribētu, jo man pietiek ar saviem pienākumiem. 
8.Man škiet, ka pienākumi ir sadalīti pareizi, jo katram pienākumam ir 
sava slodze. 
9. Nē! 
10. Jā, ir. 
11. Es izvēlētos tādus pienākumus, kādi man jau ir piešķirti. 

Henrijs 
1. Mācīšanās. 
2. Mamma, tētis, māsa. 
3. Cepu keksu. 
4. Man patīk cept keksu, jo tas ir garšīgi. 
5. Kārtot māju. 
6. Nu, protams, ka, jā. 
7. Nē. 
8. Man nav ne jausmas. 
9. Gan gan. 
10. Jā. 
11. Taisīt ēst. 

Marita 
1. Darbiņš, kuru nepieciešams izpildīt. 
2. Četri cilvēki: Mamma Dace, tētis Anvars, brālis Raivis un es- 
Marita. 
3. Saklāju gultu, izsūcu istabu, slauku traukus, slauku koridora trepes, 
tīru spoguļus un stiklus, slauku putekļus. Dārzā drusciņ paravēju. 
4. Man patīk dārzā ravēt un tīrīt spoguļus, jo tas ir interesanti. 
5. Man nepatīk kārtot savu istabu, jo tas ir garlaicīgi. 
6. Maniem ģimenes locekļiem ir savi pienākumi. 
7. Gribētu pamēģināt tēta pienākumus, jo viņš piepilda mašīnu ar gāzi 
un benzīnu. 
8. Mammai ir  par daudz pienākumi.Tas nav sadalīts pareizi. 

Raivis 
1. Kaut kas tāds, kas iruzticēts obligāti izdarīt. 
2. Četri cilvēki: Dace, Anvars, Marita, Raivis. 
3. Izsūcu māju, nomazgāju spoguļus, dārzā laistu puķes, klāju savu 
gultu, kātoju savu istabu. 
4. Patīk dārzā laistīt puķes un tīrīt spoguļus, jo tas ir interesanti. 
5. Man nepatīk kārtot savu istabu. 
6.Ir. 
7. Negribētu, jo man pašam jau ir savi pienākumi. 
8. Mūsu ģimenē pienākumi ir sadalīti godīgi, jo katram ir jāpaveic 
atbilstoši uzdevumi. 
9. Daudz vieglāka. 
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9. Jā. 
10. Jā. 
11. Satīrīt māju. 

10. Patīkami. 
11. Negribētu pats izvēlēties nekādus pienākumus. 

Rimants 
1.Tad, kad pienākas kaut ko darīt.  
2. Četri: mamma, māsa, brālis, es. 
3. Palīdzu mammai, nomazgāju traukus, sakārtoju kurpes, aizeju uz 
veikalu. 
4. Iet uz veikalu, jo tas ir vienkārši un pa ceļam var satikt draugus. 
5. Nav tādu pienākumu. 
6. Jā. 
7. Nē, jo man patīk savējie. 
8. Jā, nevar paskaidrot. 
9. Nē. 
10. Jā. 
11. Saklāt gultu (nevar pats, jo guļ 2. stāvā), taisīt ēst. 

 
Kalvis 
1 .Kad cilvēkam pasaka, ko darīt. 
2. Četri: Rimants, es, Paula, mamma. 
3. Kārtoju savu istabu, mācos, palīdzu mammai. 
4. Palīdzēt mammai, jo tas ir jauki. 
5. Nav nekā, kas nepatiktu. 
6. Jā. 
7. Jā (nespēj paskaidrot). 
8. Jā. 
9. Jā 
10.  Jā. 
11.  Mazgāt grīdu un traukus. 

Rovers 
1.Kas tāds, ko nepieciešams noteikti izdarīt. 
2. 10 cilvēki. Mamma, tētis, vecmamma, vecaistētis, Rolands, Valērijs, 
Rainers un es. 
3. Mazgāju traukus, mazgāju grīdu, eju uz veikalu. 
4. Patīk iet uz veikalu iepirkties. 
5. Nepatīk mazgāt traukus. 
6. .Jā. 
7. Jā. Gribētu gatavot ēst. 
8. Jā. 
9. Jā 
10. Dažreiz. 
11. Gribētu cept kūkas. 

Rainers 
1. Tas, ko darīt. 
2. Mamma, tētis, vecmamma, vecaistētis, Rolands, Valērijs, Rovers un 
es. 
3. Sakārtoju istabu, mazgāju traukus, eju uz veikalu. 
4. Man patīk iet uz veikalu. 
5 .Man nepatīk kārtot istabu. 
6. Jā. 
7. Ja es varētu gatavot ēst! 
8. Jā. 
9. Jā. 
10.  Jā. 
11. Gribētu iet uz veikalu.  

Rasa 
1. Kad man to ir nepieciešams izdarīt. 
2. Pieci: Mamma, Tētis, Māsas, Es. 
3. Saklāju savu gultu, kārtoju savas mantas. 
4. Klāt gultu, jo tas ir interesanti. 
5. Kārtot savas mantas, jo to ir ļoti daudz. 
6. Jā, ir. 
7. Mazgāt traukus, jo patīk ūdens. 
8. Papusei, jo mammai ir pārāk daudz pienākumu. 
9. Nē, jo tad nekā nebūtu. 
10. Jā. 
11. Mazgāt traukus. 

Renāte 
1. Kad kaut kaut ko vajag darīt. 
2. Pieci. Rasa, Renāte, Samanta, Kristīne, Mareks. 
3. Kārtoju istabu, klausu mammu, lielo māsu un tēti. 
4. Klausīt Samantu (lielo māsu), jo daudz ko atļauj darīt. 
5. Kārtot istabu, jo viņa vienmēr ir nekārtīga. 
6. Jā. 
7. Jā, Samantas (barot suni), mammas (laistīt siltumnīcu, jo man garšo 
tomāti). 
8. Jā, jo grūtākie ir pašiem lielākajiem un tā uz leju. 
9. Nē, jo, ja neko nedarītu, būtu haoss. 
10. Jā, tad mani uzslavē. 
11. Mazgāt traukus, barot suni, laistīt dārzu. 

Aleksis 
1. Tas, ko noteikti nepieciešams izdarīt. 
2. Četri: mamma, tētis, brālis un es. 
3. Pildu mājasdarbus (skolai), apmeklēju treniņus, kārtoju savu istabu. 
4. Apmeklēt treniņus. 
5. Kārtot istabu. 
6. Jā. 
7. Nē. 
8. Laikam, jā. 
9. Laikam, nē. 
10. Varbūt. 
11. Laikam neizvēlētos. 

Gundars 
1. Dažādu darbību darīšana. 
2. Četri: mamma, tētis, es un brālis 
3. Rūpējos par savām lietām, sakārtoju tās. 
4. Man patīk, ka mans rakstāmgalds ir sakārtots un ka viss ir savās 
vietās. 
5. Man bieži ir slinkums darīt savus pienākumus. 
6. Jā. 
7. Nē. 
8. Jā. 
9. Nē. 
10. Nezinu. 
11. Ietu iepirkties uz veikalu. 

Marks 
1. Pieskatīt bēbīti. 
2. Četri- Jānis Inese, Marks, Felikss. 
3. Grūti teikt, neko, klāt gultu, tīrīt zobus, izsūkt paklāju. 
4. Klāt gultu. 
5. Sūkt paklāju. 
6. Jā. 
7. Jā, jo tētis daudz brauc, vēlos nākotnē vest bērnus. 
8. Jā, tētis pieskata mani, mamma ved uz bērnudārzu, mazgā traukus, 
gatavo ēst, Felikss spēlējas, Marks spēlējas. 
9. Jā. 
10. Nē. 
11. Iet uz veikalu, braukt ar auto, bērniem ieslēgt multfilmas, ja jautās. 

Felikss 
1. Nezinu. 
2. Vecīte, mamma, vecomamma, vecotēvs, Marks, es, tētis. 
3. Mazgāju traukus, slauku traukus, klāju gultu, sūcu paklāju. 
4. Slaucīt traukus. 
5. Klāt gultu nepatīk. 
6. Jā. 
7. Jā, jo man patīk palīdzēt.  
8. Dažreiz, jā, un dažreiz, nē. 
9. Jā. 
10. Nē. 
11.  Slaucīt traukus. 

Liesma 
1. Pienākums ir darbs, ko vajag izdarīt. 
2. Četri: es, māsa, mamma, tētis. 
3. Es saklāju savu gultu, nomazgāju savus traukus. 
4. Nomazgāt traukus, jo man patīk aiz sevis atstāt tīrību. 
5. Nav tādu pienākumu. 
6. Jā, ir. 
7. Jā, gribētu, jo man patīk tīras mājas. 
8. Jā, ir, jo vecākiem jāpelna nauda, bet bērniem jāmācās. 
9. Varbūt. 
10. Jā, jo būsi apmierināts par izdarīto. 
11. Es izvēlētos pelnīt naudu un palīdzēt ģimenei. 

Malvīne 
1. Pienākums ir tas, ka tu esiatbildīga. 
2. Man ģimenē ir četri cilvēki. 
3. Es parasti ģimene tīru māju vai mazgāju traukus. 
4. Man patīk mājas kārtošana, jo man patīk, kad ir tīrs. 
5. Man īsti nepatīk trauku mazgāšana, jo rokas vēlāk paliek taukainas. 
6. Jā, visiem ir. 
7. Nē, es negribētu, jo man patīk visi. 
8. Jā, man liekas, ka ir sadalīti pareizi. 
9. Nē, nebūtu. 
10. Jā, man ir patīkami būt atbildīgai. 
11. Man pietiek ar tiem pašiem. 

Anda 
1. Pienākums ir darbs, ko katram darīt. 
2. Lielais brālis, tētis, mamma, brālis un es. 

Regnārs 
1. Manuprāt, pienākums ir tas, ko vecāki man pasaka darīt. 
2. Pieci: Armands, Regnārs mamma, tētis, Anda. 
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3. Satīrīt trusītim būri, sakopt istabu, pildīt mājasdarbus, izvest 
pastaigāties suni. 
4. Pastaigāties ar suni, jo viņai patīk spēlēties. 
5. Pildīt mājasdarbus, jo tas nav interesanti. 
6. Jā. 
7. Nē, jo tie nav interesanti. 
8. Jā, katrs dara to, ko labāk zina un māk. 
9. Nē. 
10. Nē. 
11.  Gribētu tikai tos pienākumus, kas man jau ir. 

3. Sakopt savu istabu. Pildīt mājasdarbus. 
4. Slaucīt istabu, jo ir maza istaba. 
5. Saklāt gultu, jo paiet ilgs laiks to darot. 
6. Jā. 
7. Jā, jo man patīk palīdzēt tētim darbā. 
8. Jā, ir sadalīti pareizi, jo visi dara to, kas padodas. 
9. Nē. Piemēram, ja nesakārtotu savu istabu, būtu grūti atrast mantas. 
10. Jā. 
11. Tādus, kādi man ir. 

Modriss 
1. Darīt to, ko mamma lūdz. 
2. Pieci: mamma, tētis, brālis, es un suns. 
3. Palīdzu mammai, klāju gultu, izsūcu māju, izvedu suni. 
4. Visi patīk. 
5. Nav tādu. 
6. Jā. 
7. Nē. 
8. Ir sadalīti godīgi. 
9. Nē. 
10. Jā. 
11. Palīdzēt mammai. 

Andis 
1. Klausīt vecākus, izdarīt savus darbus. 
2. Pieci: mamma, tētis, brālis, suns un es. 
3. Saklāju gultu, novācu traukus, palīdzu gatavot. 
4. Patīk visi, jo mamma priecīga. 
5. – 
6. Jā. 
7. Gribētu būt kā tētis un darīt viņa darbus. 
8. Jā, katrs dara savus darbiņus. 
9. Laikam nebūtu. 
10. Jā. 
11. Visus tēta darbus. 

Jukums 
1. Tas, ko vajadzētu izdarīt.  
2. Didzis, es, vecmamma, mamma, Aivis. 
3. Izpildīt mājasdarbus, nezinu-paklausīt mammu. 
4. Cireiz paklausīt mammu. 
5. Mācīties mājasdarbus. 
6. Visiem, pieaugušajiem vairāk. 
7. Negribētu. 
8. Nē. 
9. Jā, varētu darīt tikai to ko gribās. 
10.  Patīkami. 
11.  Darītu tikai tos darbus, ko gribās. 

Dairis  
1. To, ko nepieciešams darīt. 
2. Pieci: Aivis, Inese, Didzis, Jukums, Ausma. 
3. Ēst, mācīties, palīdzēt mammai mājas darbos. 
4. Mācīties. 
5. Aiziet laikā ēst. 
6. Jā. 
7. Nē. 
8. Jā. 
9. Jā, darītu tikai, ko gribās 
10. Jā. 
11. Nezinu. 

Tija 
1. Mācīties 
2. Pieci: mamma, tētis, es un māsa un brālis 
3. Tīrīt savu istabu un palīdzēt mammai 
4. Tīrīt istabu 
5. Mammai palīdzēt 
6. Jā 
7. Jā, jo man to neatļauj 
8. Jā, mazākiem mazākie darbi, lielākiem lielākie 
9. Jā 
10. Jā 
11. Ēst gatavot 

Janeks 
. 1. Darīt, kas vajadzīgs. 
2. Pieci: tētis, mamma, es, 2 māsas 
3. Izsūcu koridoru, tētim palīdz āra darbos, kārtot savu istabu 
4. Tētim palīdzēt āra darbos, tur jāpielieto spēks 
5. Kārtot savu istabu, tas aizkavē manu dārgo laiku 
6. Jā 
7. Negribētu 
8. Jā, jo visi dara darbus, ko ir izvēlējušies 
9. Jā 
10. Vidēji 
11. Tikai savus 

Lote 
1. Tas, ko vajag darīt. 
2. Pieci 
3. Kārtoju istabu 
4. Iet gulēt. Var palasīt grāmatu. 
5. Kārtot istabu. 
6. Jā 
7. Nezinu 
8. Jā, godīgi 
9. Noteikti 
10. Jā 
11. Pļaut zāli 

Alta 
1. Lietas, ko katram nepieciešams darīt. 
2. Pieci 
3. Spēlēju flautu, kas uzdota mūzikas skolā. 
4. Neviens 
5. Kārtot istabu 
6. Jā 
7. Tēta. Patīk. 
8. Jā, visi dara, ko prot. 
9. Jā 
10. Nē 
11. Veikt remontdarbus. 

Kitija 
1. Pienākums ir izdarīt darbu 
2. Manā ģimenē ir 4 cilvēki 
3. Es savus ģimenes darbus: mazgāju traukus un tīru istabu, palīdzu 
pagatavot ēst 
4. Palīdzēt ēst gatavot, jo tas ir interesanti 
5. Mazgāt traukus, sevišķi ja ir piekaltuši 
6. Jā, ir pienākumi 
7. Jā, mazgāt logus 
8. Man šķiet, ka ir godīgi 
9. Jā, būtu vieglāka, bet būtu lielāka nekārtība 
10. Nav viegli būt atbildīgai 
11. Iet pastaigā ar suni un taisīt ēst 

Jēkabs 
1. Pienākums ir kaut ko izdarīt 
2. Četri: mamma, tētis, māsa un es 
3. Klausīt vecākus un palīdzēt 
4. Izvest suni pastaigā, jo tas ir ātri 
5. Mazgāt traukus tāpēc, ka tas ir ilgi 
6. Jā 
7. Nē, negribu, jo man ir savi pienākumi 
8. Jā, ir godīgi, piemēram, man ir jāmācās 
9. Nē, nebūtu 
10. Jā 
11. Klausīt mammu un tēti 

Elija 
1. Pienākums ir, kad kaut ko vajag darīt. 
2. Pieci: tētis, mamma, māsa, brālis, es 
3. Kārtoju māju, baroju pelīti. Krāmēju traukus. 
4. Barot kaķi un peli, jo tas ir vieglākais darbiņš 
5. Vākt traukus tāpēc, ka vairāk ir jādara 
6. Jā 
7. Nezinu 
8. Jā 
9. Jā 
10. Nezinu 
11. Barot kaķi un peli 

Elviss 
1. Es nezinu 
2. Pieci:  mamma, tētis, māsa, māsa un es 
3. Kārtoju mantas, vingroju, lasu grāmatas, krāmēju traukus 
4. Vingrot. Tāpēc, ka esmu stiprs. 
5. Kārtot mantas. Jo tāpēc, ka tas ir grūti 
6. Jā 
7. Jā, jo tas ir forši 
8. Kāpēc visi jautājumi par pienākumiem?! Nezinu 
9. Jā 
10. Jā 
11. Vingrot 
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8. pielikums. Dvīņu (7 - 10 gadi) pienākumu izvēle ģimenē 
Skolēnu vārdi Spēja 

izvēlēties 

Darbs 

nepatīk 

grūtuma 

pēc 

Vēlas Pienākumu sadalījums ģimenē 

Uzņemties 

atbildību 

Dzīvi bez 

pienākumiem 

Godīgs Māmiņai 

daudz 

vairāk 

Pašam 

grūtākie 

1. Pollija jā nē nezina nezina jā   

              Endija (MZ) jā nē jā nē jā   

2. Liesma nē nē jā varbūt jā   

              Malvīne (MZ) jā nē jā nē jā   

3. Modris jā nē jā nē jā   

              Andis (MZ) jā nē jā nē jā   

4. Jukums jā nē jā jā nē   

              Didzis (MZ) nē nē jā jā jā   

5. Rimants jā nē jā nē jā   

              Kalvis (MZ) jā nē jā jā jā   

6. Armīns nē nē nē nē nē   

              Timurs (MZ) jā nē jā, nē jā, nē jā   

7. Raimonda jā jā jā nē nē  jā 

              Dace (DZ) jā nē jā nē nē  jā 

8. Ulrika jā nē jā nē nē   

              Madara (DZ) jā nē jā jā nē   

9. Pārsla jā nē jā nē jā   

              Dina (DZ) jā nē jā nē jā   

10. Nikola jā jā jā jā nezinu   

              Margita (DZ) jā jā jā nē jā   

11. Ariadne jā nē jā nē jā   

              Magda (DZ) jā nē jā nē jā   

12. Rasa  jā nē jā nē nē jā  

              Renāte (DZ) jā nē jā nē nē   

13. Lote jā nē jā jā jā   

              Alta (DZ) jā nē nē jā jā   

14. Leons jā nē nē nē jā   

              Kazimirs (DZ) nē nē jā jā jā   

15. Ritvars jā salīdzina jā nē nē   

              Egons (DZ) jā jā jā jā jā   

16. Marts jā nē nē nē jā   

              Egīls (DZ) jā nē nē nē nē jā  

17. Rūdolfs jā salīdzina nē jā jā   

              Arnis (DZ) jā nē jā jā nē   

18. Rovers jā nē dažreiz jā jā   

              Rainers (DZ) jā nē jā jā jā   

19. Aleksis nē nē nē nē jā   

              Gundars (DZ) jā nē nē nē jā   

20. Felikss jā nē nē nē jā   

              Marks (DZ) nē nē nē nē nē   

21. Ella jā nē jā nē jā   

              Matīss  jā nē jā nē jā   

22. Ingrīda jā nē jā nē nē   

              Rubens  jā nē jā nē jā   

23. Nellija nē nē jā gan, gan nezina   

              Norberts jā nē nezina gan, gan jā   

24. Emrita jā nē jā jā jā   

              Krišjānis jā nē jā nē nē  jā 

25. Egija jā nē jā nē jā   

              Henrijs jā nē jā gan, gan nezina   
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26. Marita jā nē jā jā nē jā  

              Raivis nē nē jā jā jā   

27. Anda nē nē nē nē jā   

              Regnārs nē nē jā nē jā   

28. Tija jā nē jā jā jā   

              Janeks nē nē gan, gan jā jā   

29. Kitija jā nē nē jā jā   

              Jēkabs jā nē jā nē jā   

30. Elija nē jā nezinu jā jā   

              Elviss nē jā jā jā nezinu   

9. pielikums.                                                                     Dvīņu (7 - 10 gadi) pienākuma izpratne 
Skolēnu vārdi Pienākuma izpratne Atbildes, kas 

liecina par 
patstāvības 
veidošanos 

Pienākums ir 
darbs 

Pienākumu 
pildīšana ir 
atbildīga 

Pienākumam ir 
jēga 

Cits 
skaidrojums 

1. Pollija *    * 

              Endija (MZ) *    * 

2. Liesma *  *  * 

              Malvīne (MZ)  *   * 

3. Modris *     
              Andis (MZ) *  *  * 

4. Jukums *     

              Didzis (MZ) *     

5. Rimants *     

              Kalvis (MZ) *    * 

6. Armīns  *    

              Timurs (MZ)  *    

7. Raimonda  * *  * 

              Dace (DZ)  * *  * 

8. Ulrika *    * 

              Madara (DZ) *    * 

9. Pārsla *    * 
              Dina (DZ) * *    

10. Nikola *    * 

              Margita (DZ) * *   * 

11. Ariadne    * * 

              Magda (DZ)  *   * 

12. Rasa *  *   

              Renāte (DZ) *  *  * 

13. Lote *     

              Alta (DZ) *    * 

14. Leons *     

              Kazimirs (DZ) *    * 

15. Ritvars * *   * 
              Egons (DZ) *    * 

16. Marts * *   * 

              Egīls (DZ) *     

17. Rūdolfs *     

              Arnis (DZ) *    * 

18. Rovers *     

              Rainers (DZ) *     

19. Aleksis *     

              Gundars (DZ) *    * 

20. Felikss    *  

              Marks (DZ)    * * 

21. Ella  *   * 
              Matīss *     
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22. Ingrīda  *   * 

              Rubens  *   * 
23. Nellija  *   * 

              Norberts *    * 

24. Emrita *     

              Krišjānis  *   * 

25. Egija    *  

              Henrijs    * * 

26. Marita *    * 

              Raivis *     

27. Anda *     

              Regnārs *  *  * 

28. Tija    *  

              Janeks *     
29. Kitija *  *  * 

              Jēkabs *     

30. Elija *     

              Elviss    *  
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10. pielikums.                              Jautājumi pedagogiem 
Kritēriji Rādītāji Atbildes izvēle katram dvīnim 1. 2. 
Brīvība 
(brīva 
izvēle) 

1. Kā bērns izvēlas rotaļlietu 
(vai citu skolēnam svarīgu 
lietu) 
Lietu izvēle 

Izvēlas pats neatkarīgi no otra dvīņa    
Reizēm izvēlas pats    
Izvēlas līdzīgu kā otram dvīnim    
Izvēlas tādu pašu kā otram dvīnim   

2. Kā bērns izvēlas zīmēt 
(skolā novērotais)? 
Zīmētdarbības izvēle 

Sistemātiski patstāvīgi izvēlas zīmēt   
Reizēm patstāvīgi izvēlas zīmēt   
Izvēlas zīmēt, jo otrs zīmē   
Nozīmē no otra   

3. Kā bērns izvēlas kustību 
aktivitātes (skolā 
novērotais)? 
 
Kustību nodarbību izvēle 

Izvēlas savām vajadzībām atbilstošu patstāvīgi   
Izvēlas savām vajadzībām atbilstošu ar skolotāju 
atbalstu 

 
 

 

Izvēlas saskaņoti ar otru dvīni   
Izvēlas otra dvīņa izvēlēto   

4. Kā bērns izvēlas 
informācijas tehnoloģijas 
(skolā novērotais)? 
Informācijas tehnoloģiju 
izvēle 

Vienmēr patstāvīgi izvēlas informācijas   
tehnoloģijas un neskatās uz otra dvīņa izvēli 

 
 

 

Bieži patstāvīgi izvēlas informācijas tehnoloģijas, 
betkonsultējas ar otru dvīni 

 
 

 

Reizēm patstāvīgi izvēlas informācijas tehnoloģijas 
un skatās uz otra dvīņa izvēli 

 
 

 

Neizvēlas patstāvīgi informācijas tehnoloģijas    
5. Kā bērns izvēlas pildīt 
pienākumu (skolā 
novērotais)? 
Pienākumu izvēle 

Izvēlas pienākumu neatkarīgi no otra dvīņa   

Izvēlas pienākumu skolotāja mudināts   
Izvēlas pienākumu otra dvīņa ietekmēts   
Nekad patstāvīgi neizvēlas   

Patstāvība 6. Kā bērns izvēlas apģērbu 
(skolā, klases pasākumos 
u.c.)? 
Apģērba izvēle 

Pats izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa   
Izvēlas līdzīgu apģērbu   
Izvēlas tādu pašu kā otram dvīnim   
Grūtības patstāvīgi izvēlēties   

7. Kā bērns izvēlas ēdienu 
(skolā, klases pasākumos)? 
Ēdiena izvēle 

Izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa   
Reizēm izvēlas neatkarīgi no otra dvīņa   

Izvēlas to pašu, ko otrs dvīnis   
Grūtības patstāvīgi izvēlēties   

8. Kā bērns izvēlas rotaļāties 
(starpbrīži, pauzes)? 
Prasme patstāvīgi rotaļāties 

Spēj rotaļāties patstāvīgi   
Reizēm rotaļājas patstāvīgi   

Pievienojas otra rotaļām   
Nespēj patstāvīgi rotaļāties   

9. Kā bērns pilda 
uzdevumus mācību stundās? 
Mācību darbs stundās 

Uzdoto pilda patstāvīgi   
Reizēm uzdoto izpilda patstāvīgi   
Uzdevumus pilda ar dvīņa palīdzību   
Nespēj patstāvīgi neko izdarīt   

Atbildība 10. Vai bērns pabeidz 
iesākto (skolā novērotais)? 
Paradums darbu pabeigt 

Regulāri sistemātiski pabeidz iesākto darbu   
Reizēm pabeidz iesākto darbu   
Pabeidz iesākto darbu ar dvīņa palīdzību   
Iesākto darbu nepabeidz   

11. Vai bērns rūpējās par 
otru dvīni?  
Rūpes par brāli/māsu 

Vienmēr uzņemas rūpes par otru dvīni   
Reizēm izrāda rūpes par otru dvīni    
Vēlas būt aprūpēts   
Uzskata sevi par mazāko, aprūpējamo   

12. Kā bērns attiecas pret 
pieaugušajiem? Attieksme 
pret pieaugušajiem 
 
13. Kā bērns prot sevi 
novērtēt? 
Pašvērtējuma prasme 

Izturas draudzīgi, ar cieņu, labestību   
Atturīgi vēro ar interesi   
Izturas nedroši, neuzticīgi   
Ir nedraudzīgs, bailīgs, sevi ierāvies   
Sistemātiski izvērtē paveikto   
Pārsvarā prot izvērtēt paveikto   
Reti izvērtē paveikto   
Neprot izvērtēt paveikto   

Pateicos! 
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11. pielikums.                                                                Pedagogu vērtējums eksperimenta beigās 
Bērnu 

vārdi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

RŪDOLFS 

   ARNIS                

DZ 

4 4 3 3 4 4 4 1 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 3 4 4 1 2 

2. 

INGRĪDA 

   RUBENS 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

3. 

KITIJA 

   JĒKABS 

4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

4. 

KAROLĪNA 

SINTIJA             

MZ 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 

5. 

KAMILLA 

  AMĒLIJA         

DZ 

2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 

6. 

EMRITA  

KRIŠJĀNIS 

4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 2 

7. 

MARTS 

     EGILS               
DZ 

4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

8. 

RASA 

   RENĀTE          
DZ 

2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 

9. 

ANDA   

REGNĀRS 

2 2 3 3 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

10. 

LOTE 

     ALTA               

DZ 

4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

11. 

PĀRSLA 

     DINA                

DZ 

2 2 2 2 4 2 4 3 4 2 3 3 4 4 4 2 4 3 3 1 4 4 4 4 4 3 

12. 

ELLA 

     MATĪSS 

2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 1 3 4 3 4 4 2 2 

13. 

REINIS 

     RAITIS             

MZ 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 

14. 

JUKUMS 

     DIDZIS            

MZ 

4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

15. 

RIMANTS 

     KALVIS           

MZ 

3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 3 2 

16. 

RITVARS 

     EGONS             

DZ 

4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 

17. 

JUDĪTE 

     ALVIS         

4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 2 2 

18. 

EVIJA 

    AGRITA           

DZ 

4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 3 4 4 4 2 3 
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19. 

SOLVITA 

     DINĀRS 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

20. 

ROVERS 

  RAINERS         

DZ 

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

21. 

KRISTA 

    RAMONS 

2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 1 1 

 

12.  pielikums.                         Rūdolfa un Arņa vasaras dienasgrāmata 2017. g. jūnijs, jūlijs 
1. jūnijs. Urrā! Vasaras brīvdienas ir sākušas! Guļam un nedarām neko! 

7. jūnijs. Skaldam malku! Arnis to dara apzinīgi, Rūdolfam gribas skatīties, kā skudriņas un vabolītes rosās. Arni 

tas tracina un, tāpēc Rūdolfa virzienā tiek raidīti neapmierinātības vārdi. Arnis atnāk pie mammas un saka, mamu, es 

ar to Rūdolfu nestrādāšu kopā, man viss ir jādara viņa vietā, viņš tikai spēlējās. 

8. jūnijs. Pabeidzam skaldīt malku. Arnim nav pat jāatgādina, Rūdolfu grūti pie darba dabūt, meklē iemeslus, 
lai nebūtu jāstrādā. 

10. jūnijs. Lielā malkas kraušanas talka. Visi strādā, krauj, smejas, priecājās, ka kopā ir iespēja būt visai ģimenei. 

Rūdolfs ap pusdienlaiku, kad jau nogurums sāka mākt, saka: „Mums ir tik daudz jāstrādā, bet gribās bērnību 

baudīt!”  

13. jūnijs. Ir labs laiks un zēni tiek mudināti pļaut pagalmā zāli. Abiem rokas „nostiepjas” garas, bet, ja jādara, tad 

jādara. Arnis iesāk pļaut pirmais, Rūdolfam tajā laikā spēlējas pa siltumnīcas vannu. Kad Arnis savu laiku 

nopļāva, kārta bija Rūdolfam. Salīdzinot abu pļāvumus, Arnim rūpīgas, bet Rūdolfam ātri, žik, žik, ar nenopļautām 

līnijām padarīts darbs. Arnis Rūdolfu audzināja un bāra par tādu darba veikšanu. Pēc Rūdolfa pļaušanas salūza 

zāles pļāvējs. 

14. jūnijs. Arnis palūdz Egīlam (audžutēvam) paskaidrot un parādīt, kā remontēt zāles pļāvēju. Abi kopā strādāja 

melnām rokām, bet Rūdolfs tajā laikā braukāja ar velosipēdu un nemaz interesi neizrādīja par brāļa darbību. 
17. jūnijs. mājās svētki. Egīlam dzimšanas diena. Notiek rosīšanās pa pagalmu, lapenes iekārtošana. Arnis ir labā 

roka visos darbos, Rūdolfs vairāk ar mammu, piepalīdz salātu griešanā un trauku nešanā. Pie svētku galda Rūdolfs 

kāro uz lielākajiem kumosiem, Arnis nedaudz ieēd un aiziet braukāt ar velosipēdu. 

18. jūnijs. Gatavojamies Jāņiem. Abi brāļi piedalās tītaru plūkšanas procesā. Arnim izdodas labāk, jo rokās ir 

vairāk spēka, Rūdolfs sakostiem zobiem dara, bet ātri nogurst.  

21. jūnijs. Svinam vasaras saulgriežus. Puikām ļoti patīk ugunskuru vakari. Ar lielu prieku piedalās malkas sagādē, 

desiņu cepšanā. Ar interesi iesaistās pieaugušo sarunās. Rūdolfs bieži uzdod jautājumus saistībā ar svētkiem, bet 

Arnis cenšas Rūdolfu klusināt, sakot, ka viņš uzdod muļķīgus jautājumus.  

23. jūnijs. Mājās siena talka. Arnis ir pirmais pie traktora, jo tā lieta ļoti patīk. Rūdolfam tiek uzticēts aplaistīt 

siltumnīcu, ko viņš labprāt veic. Kad darbi tiek sadalīti abiem atsevišķos mājas stūros, tad viss notiek bez strīdiem. 

Vakarā kopā ar kaimiņiem tiek svinēti Jāņi! 

26. jūnijs. Beidzot sākas bērniem atvaļinājums pie omītes.  
27. - 30. jūnijs. Omītei mājā malkas talka. Lielie vīri un Arnis skalda malku, bet omīte un Rūdolfs malku krauj. 

Darbi notiek raiti, jo brāļiem darbi tika sadalīti atsevišķi vienam no otra. 

1. - 2. jūlijs. Tā kā omītei tuvojas rokas operācija, viņai ir daudz darbi jāpaspēj padarīt. Rūdolfs un Arnis tiek 

nodarbināti vairāk kā mājās, bet omīte darbus māk organizēt tā, ka puikas nav blakus. Arnis jau agri no rīta, kopā 

ar omīti šiverē, bet Rūdolfs labprātāk vēl gulšņātu. Protams, omīte neļauj, putra gatava un kamēr silta, tā ir jāēd. 

Rūdolfam nekas neatliek, kā rausties no migas ārā. Šīs divas dienas tiek pavadītas dārzā- jāravē!  

3. jūlijs. pēc labi padarītiem darbiem opiņš puikas ved uz pilsētu iepirkties. Pilsētā Arnis visu laiku vaktē brāli, lai 

tas kaut kur nenoklīst. Veikalā Rūdolfs pakavējās pie viena plaukta uz ko Arnis uzrūca: „Beidz sapņot, ejam!”  

7. jūlijs. puikām brauciens uz Rīgu. Jāved omīte pie dakteriem. Mašīnā savā starpā puikas kaut ko runā un smejas, 

runā un smejas. Rīgā, gaidot, kad omīte atnāks, Arnis kopā ar opiņu aizgāja uz veikalu, bet Rūdolfs attiecās, jo 

opiņš tāpat gan jau kaut ko atnesīs.  
10. jūlijs. kopā ar omīti puikas apmeklēja pagasta bibliotēku. Arnis meklēja plauktos grāmatas, kurās ir mašīnas, bet 

Rūdolfs šķirstīja enciklopēdijas. 

13. jūlijs. Puikas brauc atpakaļ uz mājām, mājās gaida lielie darbi. Jānozāģē pagalmā lielais vītols. Arnis jau ar 

Egīlu gatavo zāģus darbam, Rūdolfs nesteidzās. Pie zaru dedzināšanas Arnis centās vilkt lielākos un smagākos 

zarus, Rūdolfs savukārt īpaši neaizrāvās ar smagākajiem. Arnis sārtiem vaigiem, burkšķ uz brāli, ka viņš nemaz 

necenšas strādāt, tikai spēlējās ar žagariņiem. 
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16. jūlijs. Puikām pirmo reizi bija iespēja satikties ar pagasta vetārstu. Arņa ziņkārība par instrumentiem un 

pudelītēm mašīnas bagāžas nodalījumā bija ļoti liela, toties viņš bija kautrīgs, lai pajautātu, kas ir kas, visu viņš 
vēroja tikai ar acīm. Rūdolfs savukārt nekautrējās prasīt vetārstam kas un kā.  

21. jūlijs. Visi kopā gājām uz mežu sēnēs. Mežā Rūdolfs ik pa laikam uzdeva dažādus jautājumus, bet uz dažiem 

jautājumiem Arnis reaģēja diezgan dusmīgi, sakot: „Nu, Rūdolf, kas tie par jautājumiem?” 

23. jūlijs. Mājās akmeņu lasīšanas talka. Arnis lasīja tikai lielos, bet kad Rūdolfs piegāja pie kāda lielāka, tad brālis 

dzina viņu nost, jo tik lielu jau tāpat Rūdolfss nepacelšot. Protams, Rūdolfs spītīgi turējās pretī, gribot parādīt, ka 

var, nu, bet beigās tāpat akmeni aiznesa Arnis! 

26. jūlijs. puikā diena bez darbiem, bet tā kā mājās ir atgādāti siena ruloni, puikas atrada nodarbi, lēkāšana pa tiem. 

Smiešanās, skriešana, paslēpes un jautrība. Diena pagāja bez strīdiem! 

2. augusts. Puikas palika mājās vieni. No rīta bija liels negaiss, Arnis, zinot visus drošības noteikumus, izrāva no 

rozetēm kontaktus. Abi visu rītu pavadīja kopā, vienā gultā lasot viens otram grāmatu! 

13. pielikums.                                       Ellas un Matīsa dienasgrāmata 2017. gadaseptembris 
1. septembris. Ella. Piecēlās, saklāja gultu, paēda brokastis, saģērbās, aizgāja uz skolu. Atnākot no skolas, 

paēda, nomazgāja traukus, palasīja, palika puzli un aizgāja gulēt. Matīss. Piecēlās, saklāja gultu, paēda brokastis, 

saģērbās, aizgāja uz skolu. Atnākot no skolas, paēda un aizgāja uz dārzu lasīt ābolus. Lika puzles, skatījās 

multfilmas. 

2. septembris. Ella. No rīta piecēlās un kārtoja istabu, palīdzēja mammai griezt ābolus kompotam. Lika 

puzli, spēlējās ārā ar bērniem. Matīss lasīja grāmatu, spēlējās ārā ar bērniem, krāva malku grēdā. 

3. septembris. Ella. Kāra veļu, uzkopa savu istabu, lasīja grāmatu, auklēja mazo māsiņu. Matīss. Kārtoja 

mantu kasti, slaucīja putekļus, skatījās televizoru, lika puzli (1500 kauliņi). 

4. septembris. Ella. Klāja savu gultu, gāja uz skolu, lasīja ābolus, spēlējās ārā ar bērniem, palīdzēja cept 

pīrādziņus. Matīss. Klāja gultu, gāja uz skolu, lasīja abolus kopā ar māsu, spēlēja paslēpes ar brālēniem. 
5. septembris. Ella. No rīta piecēlās ar temperatūru 39,5. Visu dienu nogulēja gultā. Matīss. No rīta gāja uz 

skolu. Atnākot no skolas, sakārtoja savu istabu un kopā ar tēti gāja zvejot. 

6. septembris. Ella. Veseļojās, spēlējās ar rotaļlietām, palasīja grāmatu. Matīss. Gāja uz skolu, mācījās glīti 

rakstīt. Atnākot no skolas, iznesa atkritumu kasti, spēlēja datorspēles. 

7. septembris. Ella. Gāja uz skolu. Pēc skolas palīdzēja novākt siltumnīcā tomātus, lasīja, rakstīja, auklēja 

mazo māsiņu. Matīss. Gāja uz skolu, gatavoja skolas mājasdarbus, lika puzli, spēlējās ar bērniem. 

8. septembris. Ella. Bija atkal saslimusi, visu dienu pavadīja gultā ārstējoties. Matīss. Gāja uz skolu, pildīja 

skolas mājasdarbus, auklēja mazo māsiņu, iztīrīja paklāju ar putekļu sūcēju. 

9. Ella. Brauca uz mežu lasīt sēnes. Palīdzēja tīrīt ogas. Nodarbojās ar datoru. Matīss. Brauca uz mežu lasīt 

sēnes, palīdzēja tīrīt sēnes, spēlējās ar bērniem. 
10. septembris. Ella. Mazgāja trepes, kārtoja mantu kasti. Ciemojās pie māsīcas. Matīss. Ciemojās pie 

māsīcas. 

11. septembris. Ella. Gāja uz skolu, grāba zāli, pildīja skolas mājasdarbus, spēlējās ar bērniem. Matīss. 

Gāja uz skolu, pildīja skolas mājasdarbus, grāba zāli, spēlējās ar bērniem.  

12. septembris. Ella. Gāja uz skolu, pildīja skolas mājasdarbus, iznesa atkritumu kasti, lika puzli, 

nomazgāja traukus.Matīss. Gāja uz skolu, pēc skolas iztīrīja putnu būrīti, pabaroja papagaiļus, spēlēja spēli datorā. 

13. septembris. Ella. Gāja uz skolu, pildīja skolas mājasdarbus, nomazgāja traukus, iznesa atkritumu kasti, 

spēlēja datoru. Matīss.Gāja uz skolu, pildīja skolas mājasdarbus, nesa sauso zāli uz kompastkaudzi, ciemojās pie 

māsīcas. 

14. septembris. Ella.Gāja uz skolu, pildīja skolas mājasdarbus, kāra veļu, tīrīja mājas priekštelpu, lika puzli. 

Matīss.Gāja uz skolu, pildīja skolas mājasdarbus, krāva malku, tīrīja pagalmu, lika puzli. 

15. septembris. Ella.Gāja uz skolu, pildīja skolas mājasdarbus, lasīja grāmatu, spēlēja datorspēles. 
Matīss.Gāja uz skolu, pildīja skolas mājasdarbus, spēlējās ar bērniem, tamborēja. 

16. septembris. Ella. Brauca ar omi uz mezu lasīt dzērvenes. Pārējo dienas daļu ciemojās pie māsīcas. 

Matīss. Brauca ar tēti uz mežu sēnēs. Pārējo dienas daļu ciemojās pie māsīcas. 

17. septembris. Ella. Sakārtoja savu istabu,pildīja skolas mājasdarbus, lika puzli,spēlēja datorspēles. 

Matīss. Visu dienu pavadīja rotaļās. 

18. septembris. Ella.Gāja uz skolu, pildīja skolas mājasdarbus.Pārējo dienas daļu pavadīja rotaļājoties. 

Matīss.Gāja uz skolu, pildīja skolas mājasdarbus, tīrīja putnu būrīti, pabaroja putnus, rotaļājās ar bērniem. 

19. septembris. Ella. Bija skolā, gatavojaskolas mājasdarbus, kārtoja savu drēbju skapi, lasīja grāmatu. 

Matīss. Gāja uz skolu, pildīja skolas mājasdarbus, ar tēti gāja zvejot. 

20. septembris. Ella.Bija skolā, gatavoja skolas mājasdarbus, auklēja mazo māsiņu, mizoja burkānus 

salātiem, lika puzli. Matīss.Gāja uz skolu, pildīja skolas mājasdarbus, novāca sakritušos ābolus, lika puzli, spēlējās 

ar bērniem. 
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14. pielikums.               Dvīņu Ingrīgas un Rubena dienasgrāmata – pašapkalpošanās prasmes 

Datums Ingrīda Rubens 

1. Pirmā skolas diena – meitene jau no 

iepriekšējā vakara salikusi sev svētku 

drēbes, sataisījusi ziedu pušķi 

audzinātājai. No rīta saģērbjas, sapošas 

skolai.Par brokastīm gādā tētis, jo mamma 

jau sen ir darbā. 

Vakarā Ingrīda var spēlēties. 

Arī zēns pats par visu parūpējies. Mammai no 

iepriekšējā vakara vajadzēja tikai izgludināt apģērbu. 

Rīta cēliens līdzīgs kā māsai. 

Vakarā agri jāiet gulēt, jo nākamajā rīta ir treniņš 

hokejā. 

2. No rīta Ingrīda nesteidzīgi laiskojas pa 
māju, skatās TV. 

Pa dienu palīdz mājas solī mammai, jo vēl 

ir zāle pļaujama, zemenes jāsagatavo 

ziemai. Dara visu, ko lūdz. 

Rubens, agri modies, saliek savu treniņsomu, paēd tēta 
sniegtās brokastis un prom uz Rīgu, Volvo ledus halli. 

Pēc treniņa zēnam ir brīvāks režīms. Var skraidīt pa 

laukiem. 

3. Svētdiena, diena paiet dzīvojoties pa māju.  

Vakarā pati saliek skolai nepieciešamo 

somā, saliek drēbes.  

Rubens jau dodas jaunajā sezonā uz spēli. Hokeja somu 

saliek pats. Brokastis ir tēta gatavotas (ēdiens tiek 

sabalansēts noslogotībai).  

Vakarā pats skolas somā saliek nepieciešamo, arī 

drēbes.  

4. No rīta paši mostas pēc sava 

modinātājpulksteņa, saģērbjas, pabrokasto 

un uz skolu. 

Māsai jābrauc līdzi brālim uz Rīgu. Volvo 

hallē, vēro brāļa treniņu.  

No rīta paši mostas pēc sava modinātājpulksteņa, 

saģērbjas, pabrokasto un uz skolu. 

Pēc stundām uz treniņu, somu liek pats.  

5. Rīta cēlieni visi ir vienādi.  

Rīta cēlieni visi ir vienādi. Sākas ar modinātājpulksteni, saģērbšanos, pabrokastošanu. Ja ir jāatkārto dzejolis vai 

vārdiņi angļu valodā, to izdara bez atgādināšanas. Abi bērni rīkojas vienādi, patstāvīgi. 

Mājas darbus pilda patstāvīgi. Kā vecāki mēs vienmēr pajautājam, vai ir izmācījušies. Tas ir mūsu 

sirdsmieram. Bērni vienmēr lūdz mūsu palīdzību, ja kaut ko nesaprot. Tā kā pēc stundām trīs reizes nedēļā brālim 

jābrauc uz treniņu, tad mājas darbus cenšās izpildīt skolā. Ja laika trūkuma dēļ tas nav iespējams, tad to dara pēc 

treniņa mājās ap plksten 21. Ļoti reti gadās, ja nav kaut kas izdarīts. Visbiežāk, jo pārskatās dienasgrāmatā, kaut ko 

izlaiž. 

Drēbes, vannošanās – viss ir viņu ziņā. Arī istabu sakopj paši. Mammas ziņā ir tikai telpaugi un logu 

tīrīšana.  

Mājas solī palīdz visu ko lūdz.  

Sestdienas un svētdienas Rubenam paiet treniņos un spēlēs. Somu liek pats. Pats jau iepriekšējā sezonā 

saģērbās hokejista formā, arī slidas pats sasēja. Uz treniņiem varētu doties viens, ja vien tas nebūtu tik tālu no 
mājām.  

Brīvdienās māsa dzīvojas pa māju ar māsām. Sakārto istabu, izmācās, palīdz traukus nomazgāt. Tā kā mūsu ikdiena 

ir vienmuļa un paredzama, tad arī dienasgrāmata būtu kā kopija visās dienās vienāda.  

Esam pateicīgi par patstāvīgiem, izpalīdzīgiem bērniem! 

15. pielikums.                                Kamillas un Amēlijas dienasgrāmata 2017.gada septembris 
1. septembris. Kamilla un Amēlija 7.00.norīta pamodās, piecēlās, paēda brokastis, sapucējās un devāmies 

uz skolu. Nu jau 2. klases 1. septembris. Pēc 1. Septembra klases stundas devāmies uz picēriju, pasūtījām 3 picas, 

nopirkām limonādi un devāmies uz māju pusdienot. Kamilla paspēlējās ar mazo māsu, bet Amēlija, kā jau katru 

dienu,  apsēdās zīmēt. Sakārtojām mugursomas un gaidījām viesus ar dāvanām un gardumiem. 
2. septembris. Kamilla. Burvīga sajūta, kad pēc pirmās skolas dienas var izgulēties un paēst nesteidzīgi brokastis. 

Pirmkārt, pēc pamošanās ienāca apraudzīt mazo māsu. Pa dienu palīdzēja mammai ar mājas darbiem. Izslaucīja 

grīdu un palīdzēja sagriezt salātus. Amēlija nesteidzīgi pamodās un negribīgi kāpa lejā, jo divstāvu gultā guļ augšā- 

māsai nepiekāpjas. Pa dienu kā parasti bija ļoti pasīva, tāpēc nodarbojās ar savām darīšanām - zīmēja, skatījas TV 

un principā neko nedarīja. 3. septembris. Svētdienās mēs visa ģimene dodamies kādā izbraukumā ar džipu. Tāpēc 

visi devāmies piknikot braucienā gar Daugavu, meklējot kādu skaistu un klusu vietu, kur noparkoties, lai var 

izskrieties  Amēlija un Kamilla un izbraukt mazās māsas rati. 4. septembris. Kamilla laimīga piecēlās no rīta, jo ļoti 

interesanti bija sākt mācīties un satikt klasesbiedrenes. Pēc skolas atnākot ķērās pie mājasdarbu pildīšanas. Bija ļoti 

grūti, jo visu vasaru maz tika rakstīts, jo vasara bija piesatināta. Amēlija piecēlās sakostiem zobiem, jo ļoti patīk 

pagulēt. Negribīgi, tomēr aizgāja uz skolu, neko darīt, nav citas izejas, jo katru rītu abas tiek aizvestas līdz pašai 
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skolai. Pēc skolas mājasdarbi. Centās, jo patīk, ka paslave par glīto rokrakstu. Tas patišām ļoti glīts!!! 5. septembris. 

Kamilla, kā jau Kamilla, pieceļas, sagērbjas, ir gatava sākt rītu ar brokastīm un doties uz skolu. Pēc skolas kā jau 
parasti mājasdarbi. Pa dienu neiztiek bez “kašķa” ar Amēliju un tad jau nāk pie mammas un  mazās māsas. Pirms 

gulētiešanas vakara tradīcija- mammai galvas un kāju masāža, tad dodas pie miera. Amēlija joprojām dusmojas, ka 

jāceļas, ka nevar pagulēt kā vasarā. Brokastis, uz skolu, “kašķis” ar Kamillu. Pēc tam katra uz savu istabu. Vakarā 

kāda animācijas filma  mammas un abu māsu kompānijā. 6. septembris. Kamillai tresdienas ir laimīgas dienas, jo 

šajās dienas ir sporta stundas. Kā jau aktīvai meitenei, viņai tā ir iespēja izskrieties. Pēc skolas kā vienmēr 

mājasdarbi, bet mazgāja arītraukus, kamēr mamma aizņemta ar mazo māsu. Amēlija šogad ir palikusi aktīvāka, arī 

viņai ir iepaticies izskrieties, tāpēc sakusi celties ar prieku. Pēc kārtīgām brokastīm dodas ar Kamillu uz skolu. Pēc 

skolas Kamilla mazgāja traukus, bet Amēlijai bija uzdots sakārtot drēbes. 7. septembris. 7-tie datumi mūsu ģimenei 

ir nozīmīgi, jo ne tikai Kamilla un Amēlija piedzima 7.tajā datumā, bet arī mazā māsa. Ēdam 6 mēnešu kūku, par to 

arī prieks. Vakarā tikai  skolas mājasdarbi. Amēlija un Kamilla rotaļājas ar mazo jubilāri, darbu maz, diena aizvadīta 

pasīvi. 8. septembris. Kamilla ātri izpildīja skolas mājasdarbus pirmdienai, palīdz mammai mājas darbos, lai 

brīvdienās var atpūsties, jo tās ir brīvdienas. Rotaļas ar mazo māsu neizpaliek. Amēlija- laimigs bērns, jo ir 
piektdiena. Mammas gultā iemidzina mazo māsu, tad var skatīties TV un atpūsties. Tad nepieciešams sakārtot savu 

istabu. 9. septembris. Kamilla kā mazs zaldātiņš 8.00. jau augšā un gaida brokastis, bez kurām diena nesākas. 

Paēduši plānojam braukt līdz Radžu ūdenskrātuvei, lai salasītu rudens nokrāsotās lapas skolas nodarbībām. Apēdam 

pa neveselīgam burgerim. Amēlija, knapi pamodusies, dodas ēst un gatavoties braucienam, tas vinai ne īpaši patīk. 

Garastāvoklis krasi mainījās, kad pienāca lapu vākšanas laiks. Diena bija diezgan mierīga. 10. septembris. 

Svētdienās parasti braucam apciemot vecomammu, tāpēc nevelkam rītu garumā un dodamies ceļā. Kamilla 

izbraukājās ar divriteni, ēda rudens avenes, zīmēja, padraiskojās un devās gatavoties skolai. Amēlijai pie 

vecāsmammas ir paradīze, jo var darīt to, ko mamma parasti neļauj., bet apziņa, ka rīt agrās kora nodarbības, 

izspēlējusies laikus grib doties mājās. 11. septembris. Tā kā Amēlija dzied korī, nākas agri celties arī Kamillai. 

Amēlija uz skolu, Kamilla pie vecāsmammas, jo viņa dzīvo pie skolas un pavada meiteni uz 1. stundu. Amēlija ļoti 

priecīga, ka viņām nav viss jādara kopā, ka var palielīties un pastāstīt, kā viņai gājis. Kamilla un Amelija dalās ar 
emocijām, kas radušās , darbojoties atsevišķi, un abas ir priecīgas. Istabu kārtot arī abas vēlas atsevišķi. 12. 

septembris. Prieks Kamillai- šodien 3 mācību stundas. Pēc skolas pie vecāsmammas, jo ātrāk mamma netiek pakaļ. 

Cik labi, ka ir vecāmamma! Mājasdarbi un istabas kārtošana.Amēlijai ļoti patīk pie vecāsmammas. Mājās Amēlija 

kārto istabu un mazgā traukus, to viņa dara reti. 13. septembris. Kamillu šodien pieteiksim viegjatlētikas pulciņam. 

Prieks bija liels, tikai, par nožēlu, nebija līdzi sporta tērpa, lai varētu uzreiz piedalīties. Mājās Kamilla priecīga 

palīdzēja mammai gatavot ēst un nomazgāja traukus. Amēlija visiem par parsteigumu izteica vēlēšanos arī 

piedalīties sporta pulciņā, kas viņai arī tika atļauts. Tagad viņa gan dzied korī, gan trenējas vieglatlētikas pulciņā. 

Pēc skolas īsti nav vēlēšanās darīt palīdzēt, bet nākas vien kārtot savu istabu. 14. septembris. Kamilla pamodusies 

priecīga, jo šodien dabaszinībās eksperiments- audzēs sēnes. Izteica vēlēšanos palikt ilgāk pēc stundām, lai 

piedalītos sēņu audzēšanā. Pec skolas majas darbi, patīk auklēt mazo māsiņu, kamēr mamma gatavo vakariņas. Pēc 

vakariņām nomazgā savu šķīvi un dodas atpūsties pie TV. Amēlija, emocijām bagāta par dabaszinību eksperimentu, 
dodas pildīt skolas mājasdarbus. Tad viņa zīmē kā parasti pēc skolas mājasdarbiem. Tad pēc vakariņām, 

nomazgājusi savu šķīvi, dodas pie miera un skatās TV. 15. septembris. Kamilla ceļas agri, jo Amēlijai jādodas uz 

kori, bet pašai pie vecāsmammas. Pēc skolas vajag pildīt mājasdarbus, iemācīties pirmo dzejoli, bet pēc vasaras 

atpūtas ir grūti to iemācīties. Piektdienās pamatīgi kārtojam istabas, tīrām virtuvi, lai brīvdienas būtu brīvas. Amēlija 

pēc skolas tomēr ķeras pie palīdzēšanas, lai arī tas nākas grūti. Istabas kārtošanas vietā viņa izvēlas sagriezt salātus 

un it kā palīdz kārtot virtuvi. 16. septembris. Visas dodas pie vecāsmammas, jo tētis ir sacensībās. Pie vecāsmammas 

ir lutināšana, gardumi, nekas nav jādara, var izbraukāties ar divriteni. Tomēr vakarā Kamillai nepieciešams palīdzēt 

mammai gatavoties naktsmieram, sakārtot gultu arī mammai. Amēlija pieskata mazo māsiņu, izkrāmē līdzi paņemto 

somu. 17. septembris. Kamilla pazaudējusi sporta tērpu, tāpēc visas dodamies iepirkties. Pēc iepirkšanās veikalā tiek 

pagatavots ēdiens un atpūta līdz vakaram. Kamilla palīdzēja sagriezt salātus. Arī Amēlija tika pie jaunām biksēm. 

Amēlija palīdzēja griezt salātus un apmaisīja gaļu uz pannas. 18. septembris. Kamilla pārlaimīga, jo ies uz 

vieglatlētikas treniņu. Steidzīgi visu sakārto un uz skolu prom. Šodien mājās vienīgais darbs ir sakārtot mācību 
galdu. Amēlija mammai par lielu brīnumu ir ļoti apmierinata ar trenņu un jau gaida nakošo reizi. Arī viņai darbs 

šodien ir viens- sakārtot mācību galdu, jo mamma ir saprotoša; pēc treniņa meitenes ir nogurušas. 19. septembris. 

Pēc skolas Kamilla pati bez atgādinājuma pilda skolas mājasdarbus un vēl jautā, vai nevar izslaucīt grīdu, un saņem 

pozitīvu atbildi. Sakārto savu un māsas gultu un vēl auklē mazo māsiņu, lai mamma var atpūsties. Amēlijai laikam 

arī darba muša iekodusi, Salocīja drēbes un izslaucīja savu istabu. 20. septembris. Kamilla, izskrējusies 

vieglatlētikas treniņā, joprojām enerģijas pilna. Tūlīt nomazgāja traukus, un izslaucīja grīdu. Tas mammai bija 

atspaids, jo mazā māsiņa niķojās, tāpēc labi, ja kāds palīdz. Amēlija agrāk vienkārši ienīda sportu, pat saņēma 

piezīmes par neizpildītiem vingrinājumiem. Tagad pat pastaigas laikā nav apturama. Salocīja drēbes un noslaucīja 

putekļus. 21. septembris. Kamilla devās uz papildus dabaszinibu pulciņu un bija gatava veikt mājaseksperimentu. 

Mamma domīga. Tā kā ārā rudens, katru dienu neiztiek bez grīdu slaucīšanas, arī traukus nomazgāja, sakārtoja savu 
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mācību galdu un vēl pieskatīja mazo māsiņu, lai mamma var paēst. Vakarā arī Amēlija izdomāja palutināt mammu 

ar galvas un kāju masāžu. Iespējams, ka kaut ko grib. Pirms gulētiešanas sakārto gultu mammai, lai ērti nolikt mazo 
māsiņu gulēt, tad devās kārtot savu mācību galdu. 22. septembris. Kamillas noskaņojums ka jau piektdienās- 

priecīgs, priekšā taču brīvdienas, neskatoties uz to, ka jāceļas agri, jo Amēlijai koris. Piektdienas Kamilla ir īpaši 

centīga, jo gardumi un izbraukumi ir jānopelna. Tāpēc palīdz it visā: slauka grīdu, auklē mazo, gatavo ēst. Amēlija 

piektdienās arī ir aktīvāka ka citas dienas, jo grib izpelnīties gardumus un labi pavadīt laiku, tāpēc nomaina māsu 

gan aukles, gan virtuves darbos. 23. septembris. Tētis ir aizbraucis uz sacensībām. Meitenes domā, ko varētu darīt. 

Brauc visas pie vecāsmammas, jo diena ārā ir saulaina, tāda laika dzīvoklī sēdēt nedrīkst. Kamillai diena aktīva- 

braukšana ar divriteni, māsiņas auklēšana un vēl visādas rotaļas. Amēlijai mājās darbu nav īpaši daudz, jo ir 

brīvdiena, tāpec lielākais pienakums no sirds izbraukaties, lai mājās necīkstētu, ka grib izskrieties. 24. septembris. 

Laiks saulains, Kamilla un Amēlija dodas uz rotaļu laukumu pie draudzenēm. Vakarā abām pienākums sakārtot 

skolas somu un mācību galdu. 25. septembris. Kamilla,  pārgurusi pēc treniņa, spēj vairs tikai sagatavot skolas 

mājasdarbus, tāpēc mamma atļauj šoreiz nepalīdzēt. Amēlijai vēl agrais koris, mamma nokonstatē, ka pašai tāds 

grafiks bijis tikai pamatskolā, tāpēc ir atbrīvojums no darbiem mājās. 26. septembris. Kamilla un Amēlija priecīgas, 
jo īsā diena. Vecāmamma, gardumi, māsiņa mierīga, visi apmierināti radu pulciņā. 27. septembris. Kamillai treniņš 

notiek arā, jo laiks saulains un silts. Pēc skolas jānomazgā trauki un jāsakārto sava istaba. Amēlija pēc savu lietu 

sakārtošanas kārto arī mazās māsas istabu. Abām jāsakārto skolas somas. 28. septembris. Kamilla aiziet uz skolu ar 

nelielām sāpēm kaklā, bet pēc skolas paaugstinās temperatūra, tad tikai silta tēja un gulta. Amelija pārdzīvo, ka 

māsai slima, bet tomēr prieks, ka brauks ar mammu viena pati un varēs visu izstāstīt, zvanīt un rakstīt ziņas. Tad pēc 

skolas ir lielais palīgs, māsa jau nevar, slima taču. 29. septembris. Kamillai joprojām augsta temperatūra un gultas 

režīms, never pat rotaļāties ar mazo māsiņu. Amēlijai nākas palīdzēt mammai, jo divas čaklas rociņas šobrīd ir 

mazāk. 30. septembris. Kamillai temperatūras dēļ laiks jāpavada gultā, bet viņai tas ir grūti izdarāms. Amēlijai arī 

beidzot brīvdiena, kad var atpūsties, tikai nepieciešams sakārtot savas lietas, drēbes un skolas somu pirmdienai. 
16. pielikums.                          Jautājumi vecākiem dvīņu savstarpējo attiecību raksturojumam 

1. Dzimšanas svars, augums (ja atceraties), piedzimšanas kārtas numurs (kurš pirmais). 1. bērns 2. bērns 

2. Sekmes skolā, fiziskais spēks.   

3. Vai pārī ir līderis vai lomu maiņa?   

4. Vai pastāv konkurence, sacensība, sāncensība dvīņu starpā? Kādas katram intereses?   

5. Vai bijusi nepieciešama logopēda palīdzība (jā/nē)   

6. Vai ir noslēgšanās pāra iekšienē?   

7. Vai bērnībā novērojāt kriptofāziju ( tikai dvīņiem vien saprotama sava valoda)?   

8. Socializācija ar citiem bērniem, pieaugušajiem (vai vēlas komunicēt).   

9.Vai patīk uzsvērt līdzību vai atšķirību?   

P.s.(Savos pētījumos zinātnieki ir ievērojuši, ka apdāvināti cilvēki ir kreiļi, kuri procentuāli ir 

vairāk no dvīņu pāra nevis dzimuši kā vieninieki, par cik „kreilis”- dvīnis dzīvotspējīgāks un 

parasti dzimst pirmais.) 

10. Labrocis, kreilis- fiziskie dotumi. 

  

P.s.(Pēc B. Šeivas domām, dvīņiem, par cik viņi intuitīvi jūt visas nianses otra dvēselē, bieži 

ir grūtības savas domas un emocijas ietērpt vārdos.)  

11. Vai spēja formulēt savas domas un emocijas vārdos? 

  

12. Kuru no šiem vietviekvārdiem ”Es” un „Mēs” biežāk lieto?   

13. Jūsuprāt, individualitātes attīstība ir atkarīga (iedzimtība/vide vai cits)   

14. Vai esat jutuši, ka apkārtējie dvīņus uztver kā hipersavienotus cilvēkus?  

15. Vai Jūsu attieksme pret dvīņiem ir individuāla?  

16. Kas varētu veicināt iespēju izpausties kā atšķirīgai individualitātei?  

17. Vai dvīņu audzināšana ir strespilnāka kā vien bērna audzināšana (atbildēt, ja ģimenē ir vēl 

citi bērni)? 

 

18. Vai redzat savus dvīņus kā divus atšķirīgus bērnus?  

19. Vai piekrītat, ka visa sākums ir ģimene?  

20. Kas varētu traucēt katram dvīnim attīstīt tieši sev piemītošus dotumus?  

21.Vai dvīņi būtu salīdzināmi?  

 



220 

 

 

 

17. pielikums.        Individualitātes veidošanās iespējas vecāku vērtējumā 
Nr.p.k. Jautājumi Vecāku atbildes % 

1. Domāt par saviem dvīņu bērniem kā par 

unikāliem cilvēkiem, saucot tos “mani 

vienā laikā dzimušie bērni” nevis “mani 

dvīņi” 

“mani dvīņi” nesakām- ~74 

“mani dvīņi” sakām - ~18 

Saucam savādāk - ~7 

2. Dot katram pietiekošu un ilgstošu laiku 

kopā ar Jums (tikai viņam vienam) 

Apzinās, ka tas vajadzīgs - ~74 

Tā dara - ~26 

3. Neuztveriet un neuzskatiet dvīņu kopību 

kā konstantu lielumu  

Neuzskata - ~74 

Veicina kopību - ~26 

4. Individualitātes attīstība ir atkarīga No sociālās vides - ~14 

No iedzimtības - ~14 

Vairāk no sociālās vides - ~14 

Vairāk no iedzimtības - ~14 

No sociālās vid. un no iedzimtības - ~41 

5. Vai esat jutuši, ka apkārtējie dvīņus 

uztver kā hipersavienotus cilvēkus 

Jā - ~70 

Tiekai svešie - ~26 
Nē - ~4 

6. Vai attieksme pret dvīņiem ir individuāla Jā -100 

 

18. pielikums.                                                               Klasesbiedru domas par dvīņiem, anketa 
Lūdzu atzīmē savu atbildi ar X 

1) Kā tu uztver dvīņus? Abus kopā   Katru atsevišķi 

2) Ko tu domā par dvīņiem Viņu apģērbam un domām 

vajadzētu būt vienādām   

Viņu apģērbam un domām vajadzētu 

būt atšķirīgām  

3) Kā dvīņiem vajadzētu rīkoties? Vienādi  Atšķirīgi  

4) Vai dvīņi, pēc tavām domām,  ir 

kā parasti brāļi un māsas vai stiprāk 

vienoti? 

Dvīņiem ir ciešāka saikne  Uzskatāmi par parastiem brāļiem un 

māsām   

5) Ko Tu vēl gribētu piebilst? 

 

 

Paldies, Jūsu domas ir ļoti vērtīgas! 

 

19. pielikums.                                 Klasesbiedru domas par dvīņiem, atbildes uz 5. jautājumu  
Viņi abi ir atšķirīgi. Dvīņus ir ļoti viegli atšķirt. Es gribu piebilst, ka viņi ne vienmēr rīkojas atšķirīgi. 

Viņām vajadzētu būt kopā. Viņas man liekas vienādas pēc garuma. Viņus nevar atšķirt. Es viņus varu atšķirt. Viņām 
vai viņiem ir jābūt draudzīgiem. Dvīņi ir labi draugi. Viņi ģērbjas vienādi. Vai viņiem ir vienādi hobiji? Dvīņi ir 

draudzīgi, viņus var atšķirt. Viņi var domāt vienādi. Dvīņus var atšķirt. Viņi ir labi. Viens var būt labs, otrs bēdīgs. 

Dvīņiem vajadzētu būt drusku atšķirīgiem. Viņus nevar atšķirt pēc izskata, bet pēc balss. Dvīņus nevar atšķirt. Es 

varu viņus atšķirt pēc sejām. Vai ir vienāda saikne vai ir atšķirīga saikne? Vai dvīņi ir parasti? Viņiatšķirīgi ģērbjas, 

viņi atšķirīgi runā. Mūsu klases dvīņi ir draudzīgi. Dvīņiem vienmēr jābūt kopā. Mūsu klasē dvīņi ir ļoti tuvi. Es 

novēroju, ka vienmēr, ja parunā, tad viņi ir ļoti jauki. Aktīvi, jauki, sirsnīgi. Es redzu nvinus kā ļoti jautrus un 

sadarbīgus. Dvīņi ir ļoti draudzīgi, radoši. Es viņus redzu kā izpalīdzīgus.Mūsu klases dvīņi nav vienādi, jo negrib 

kopēt viens no otra. Abas nevar iztikt viena bez otras. Draudzīgi, priecīgi, jauki. Lai dvīņi nestrīdētos! Vai vajag 

vienmēr būt kopā? Nē, nevajag. Vai dvīņi ir reti? Nereti. Dvīņi ir tādi paši kā bērni. Vienmēr nesarunāsies ar vienu 

un to pašu cilvēku. Viniem ir diezgan līdzīgas sejas. Lai viņi atšķirīgi gērbtos. Abi ir klusi un draudzīgi. Dvīņiem 

atšķiras hobiji. Dvīņiem ir līdzīgas sejas.Mūsu klases dvīņiem ir atšķirīgs raksturs. Viņas nevar viena bez otras 

iztikt.Dvīņi ir draudzīgi, izpalīdzīgi un mākslinieciski. Vai viņas ir vienā laikā dzimušas? Katram ir savi hobiji, bet 

viens kopējs. Viņiem ir labas domas. Viņiem vajadzētu palīdzēt viens otram. Dvīņi ir ļoti tuvi, viņi labi saprotas, bet 

var būt arī ļoti atšķirīgi pēc rakstura. Manuprāt, dvīņi ir kā komanda, viens par otru būs vienmēr. Dvīņi reizēm pēc 

izskata ir ļoti līdzīgi. Dažreiz viņi ir kā sinonīmi, dažreiz kā antonīmi. Sākumā liekas, ka viņi ir pilnīgi vienādi, bet 

pēc tam izrādās, ka viņi ir pilnīgi dažādi. Ja skatās tikai spogulī, viņus nevaratšķirt; ja viņi sāk runāt, viņus var 

atšķirt. Divas (dvīņu) meitenes klasē būtu labāk. 
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20.  pielikums.                           Vingrinājumu programma dvīņu brīvas izvēles, patstāvības 

un atbildības sekmēšanai. 
Vingrinājumi dvīņu brīvas izvēles sekmēšanai: 

1. Spēļu un rotaļlietu izvēle.  

Izvēlies spēli ar kustībām vai stacionāru spēli! Saliec puzzli vai ar florbola bumbiņu pēc iespējas sveiklāk apej rindā 

novietotus šķēršļus! Izvēlies pāra spēli: šahu vai dambreti! Izveido leļļu teātri, lelles pagatavo pats: izvēlies sižetu 

pēc pasakas vai stāsta motīviem un no papīra vai auduma pagatavo lelles! 

2. Zīmētdarbības izvēle. 

Līdzsvaro emocijas un uzvedību veidojot zīmējumu! Izmanto dažādas krāsas un formātus, tas trenēs sevis 
apzināšanos! 1. Zīmēšana ar zīmuli vai krītiņiem. 2. Gleznošana ar akvareļkrāsām un guašu. 3. Mandalu zīmēšana 

un izkrāsošana; šajā laikā tiek līdzsvarotas abas smadzeņu puslodes (raksta strukturēšana un sistēmas ievērošana -  

aktivējas kreisā smadzeņu puslode un krāsu izvēle - aktivējas labā smadzeņu puslode). Dot pilnīgu brīvību krāsu 

izvēles ziņā (pavērot, kā katrs bērns to dara, pajautāt, kāpēc, ar ko šī krāsa saistās).  

Rast iespēju apmeklēt bērnu zīmējumu izstādi, tad aicināt dvīņus pašam izpausties zīmējot. 

3. Kustību nodarbību izvēle. 

Rosināt kustības, ņemot vērā katra spējas. 1. Soļošana uz vietas, pagriežas pa labi, pagriežas pa kreisi, apgriežas 

apkārt. Sarežģītāk: tās pašas kustības ar priekšmetu rokās, vēl sarežģītāk: izpilda soļošanu ar priekšmetu rokās 

mūzikas pavadībā. 2. Metieni ar bumbu grozā vai traukā, stāvot uz vietas noteiktā attālumā. Sarežģītāk: metieni ar 

bumbu kustībā, cenšoties trāpīt grozā vai traukā. Vēl sarežģītāk: metieni ar bumbu kustībā, cenšoties trāpīt grozā vai 

traukā, pārvarot šķērsli. 3. Iešana pa baļķi vai apgāztu solu, liekot pēdas vienu aiz otras. Sarežģītāk: iešana pa baļķi 
vai apgāztu solu ar palēcieniem. Vēl sarežģītāk: iešana pa baļķi vai apgāztu solu, pietupjoties un cenšoties ar roku 

pacelt uz grīdas novietotu priekšmetu (smilšu maisiņš).  

Pajautāt, kāpēc izvēlas līdzīgus vai atšķirīgus vingrinājumus.  

4. Informācijas tehnoloģiju izvēle. 

Mājās vērot, kā dvīņi patstāvīgi izvēlas tehniku (datoru, mūziku, radio, mobilo telefonu u. c.). Organizēt dažādu 

mūzikas žanru klausīšanos ar atšķirīgu uztveres grūtuma pakāpi. Piedāvāt intelektuālas spēles, ar iespēju izmantot 

zvanu draugam, kad būs iespēja un interese komunicēt katram ar savu draugu. 

5. Pienākumu izvēle. 

No rīta padomāt, ko gribu šodien izdarīt? Vai to pašu, ko vakar darīju, vai kādu citu pienākumu? Dzīvokļa 

uzkopšana palīdz uzturēt kārtību, tas savukārt dod cilvēkam labu garastāvokli. Sakārto savas rotaļlietas, noslauki 

putekļus, uzmazgā savas istabas grīdu, izvēdini telpu! Sakārto un pārbaudi, vai apģērbs un apavi ir kārtībā! 

Nomazgā traukus pēc paša iniciatīvas! Pārbaudi savas lietas un grāmatas! Salabo vai palūdz to izdarīt otram, ja 
izplēstas lapas! Ar katru individuāli darīt kādu noteiktu darbu. Pavērot, vai pēc tam bērni dalās iespaidos. 

Vingrinājumi dvīņu patstāvības sekmēšanai: 

6. Apģērba izvēle. 

Izvēlies apģērbu pats: būzīte un svārciņi, kleita ar īsām, pusgarām vai garām piedurknēm, krekliņš un bikses, jaciņa 

un sarafāns. Ja izvēlēsies blūzīti, tā būs jāgludina, kleitai piemērotais lakatiņš ir vispirms ir jāizmazgā. Pie sarkanā 

mētelīša vari uzlikt galvā bereti vai arī to cepuri ar nadziņu! Sarafānam apkaklītei  ir atirusi maliņa, to vajadzētu 

piešūt. Ja katrs pierod izvēlēties, tad ir viegli to darīt. Rast iespēju atsevišķiem apģērba glabāšanas skapjiem. Vecāki 

novēro, vai dvīņi konsultējas viens ar otru, vai katrs dara to patstāvīgi. 

7. Ēdiena izvēle. 

Abiem dvīņiem tiek dota iespēja izstāstīt savu vēlmi ēdiena izvēlē. Vienu un to pašu zupu var uzvārīt pievienojot vai 

nepievienojot kādu no sastāvdaļām. Varbūt vienam garšo dārzeņu zupa ar sīpoliem un krējumu, otram tā būs 
dārzeņu piena zupa. Katrs no dvīņiem var ēst to, ko ir izvēlējies, un to būs darījis pats, un, ja tas notiek katru dienu, 

tad veidojas par paradumu. Svarīgi ir iemācīties atšķirīgi domāt un darīt. 

8. Prasme patstāvīgi rotaļāties. 

Veidot atšķirīgu pieredzi rotaļāties. Pēc iespējas biežāk organizēt brīvā laika pavadīšanu atsevišķi (pasākumi, 

ciemos iešana, tikšanās ar draugiem) ar iespēju izvēlēties paša rotaļdarbību un to realizēt. 

9. Skolas uzdevumu izpilde mājās. 

Dot individuālus, katra spējām atbilstošus vingrinājumus no vieglāka uz sarežģītāku. Laikā, kad viens dvīnis izpilda 

skolas uzdevumu, otram ierosina veikt kādu citu nodarbošanos, lai tas dvīnis, kurš risina skolas uzdevumu justos 

patstāvīgāks. 

Vingrinājumi dvīņu atbildības sekmēšanai: 

10. Paradums darbu pabeigt. 
Dot individuālus, katra spējām atbilstošus vingrinājumus ar noteiktu mērķi un interesi izraisošu gala rezultātu. 

Rosināt vēlmi darbu pabeigt un atzinīgi uzteikt bērnu par to. Noteic sev uzdevumu izlasīt 1 lappusi no jaunās 
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grāmatas! Uzzīmē mūsu ģimeni, centies aizpildīt visu lapu! Iesēj sēkliņu, tev izaugs samtenes! Vai varbūt salātus, 

tie izaugs atrāk?! 

11. Rūpes par brāli/māsu. 

Sargā un aizstāvi brāli/māsu! Iedrošini viņu ar uzmundrinošiem vārdiem: tu to vari, redzi, tev jau izdodas, nākošreiz 

būs pavisam labi! Dari tā, lai otrs jūt labvēlīgu attieksmi, prieks par to būs abiem! Iepriecini ar pārsteigumu, 

pagatavo tādu lietu, ko sen vēlas tavs brālis/māsa! Vecāki novēro, kā tiek paustas rūpes par otru.   

12. Attieksme pret pieaugušajiem. 

Katru dienu labo vārdu lietošana. Pēc devīzes: labie vārdi labu dara. Būt laipnam un pieklājīgam. Lietot vārdus 

“lūdzu” un “paldies”, “atvainojiet! 

Jaunākie sveicina vecākos. Ievērot personīgo higiēnu: mazgāties, sasukāt matus, tīrīt zobus. Apdomāt, kādā apģērbā 

un apavos došos uz kādu pasākumu. Apģērbam un apaviem nepieciešams būt ērtiem un saskaņotiem. Pie galda, uz 

ielas un ciemos esi pieklājīgs, ievēro vecākus cilvēkus, neklaigā! Kopā ar abiem dvīņiem tiekas ar pieaugušajiem un 

vēro, kā bērni izturas pret pieaugušajiem. 

13. Pašvērtējuma prasme. 
Katras dienas beigas padomāt un izstāstīt, ko esi šodien izdarījis. Aprakstīt katru darbību. Vai pašam bija prieks par 

izdarīto? Kādēļ es to darīju? 

Papildus vēl: ko es iepriecināju ar šo darbu?   

Papildus vēl: Vai vajadzēja darīt savādāk? Kā? Ko es šodien uzzināju, iemācījos jaunu? Jo vairāk cilvēks zina, jo 

drošāk viņš pasaulē jūtas.  

Pašpieredzes veidošanai (kopīgā laika pavadīšana): 

=viens ar mammu, otrs ar tēti, 

=viens ar mammu, otrs viens, 

=viens ar tēti, otrs viens.  

Jautāt, kāpēc izvēlas vienu vai otru variantu. 

 

21. pielikums.                                                       Zīmējumu par tēmu “ Mana ģimene” apraksts 
Bērnu vārdi Kritēriji un to rādītāji 

 Darbība 

zīmējumā 

Identifikācija ar 

kādu ģimenes 

locekli 

Lapas 

piepildījums 

Dominējošās 

krāsas 

Kopīgās darbības 

raksturs 

Zīmējumā 

atspoguļotās 

emocijas 

EGIJA Atspoguļota 

statiska aina pie 

dabas 

Ar mammu Pilna lapa, 

Rokās 

pussadevušies 

 

Krāsas spilgtas Stāv visi 

pastaigas laikā 

Prieks, visi 

smaida 

Henrijs Atspoguļota 

statiska aina pie 

dabas 

Ar tēti Pilna lapa, 

Rokās 

pussadevušies 

Krāsas spilgtas Stāv visi 

pastaigas laikā 

Prieks, visi 

smaida 

INGRĪDA Kustībā, visi 

sporto, pašai 

bumba 

Ar mammu Pilna lapa Krāsas spilgtas Kopības izjūta, 

sports 

Prieks, visi 

smaida 

RUBENS Atspoguļota 

statiska aina 

Ar tēti Lapa piepildīta 

daļēji 

Krāsas spilgtas Rokas visiem 

augšā, kopība 

Prieks, sajūsma 

ANDA Atspoguļota 

statiska aina 

Ar brāli Pilna lapa. Visi 

cieši blakus 

Krāsas spilgtas Pozē Prieks, visi  

smaida 

REGNĀRS Atspoguļota 

statiska aina 

Ar tēti Pilna lapa, jūtās 

starp savējiem 

Krāsas spilgtas Pozē draudzīgi Prieks, dvīņu 

smaids platāks 

KITIJA Atspoguļota 

statiska aina 

Ar mammu Lapa piepildīta, 

kopības izjūta 

Krāsas spilgtas Pozē visi cieši 

kopā, atpūta 

Prieks 

galvenokārt 

bērniem 

JĒKABS Atspoguļota 

statiska aina 

Ar dvīni Lapa piepildīta Krāsas spilgtas Pozē Prieks 

ELLA Atspoguļota 

statiska aina 

Ar omi Lapa piepildīta Dominē parastais 

zīmulis 

Visi pozē Smaida 

MATĪSS Atspoguļota 

statiska aina 

Paša nav Lapa piepildīta Dominē parastais 

zīmulis 

Visi pozē Smaida 

ELIJA Atspoguļota 

statiska aina 

Ar mammu Lapa piepildīta Krāsaina Pozē pļavā, 

atpūšas 

Smaida 

ELVISS Kustība Ar tēti Lapa piepildīta Krāsaina Gājiens Smaida 

TIJA Atspoguļota 

statiska aina 

Ar mammu Tikai cilvēki Krāsaina Visi pozē Neitrāli 

JANEKS Atspoguļota 

statiska aina 

Ne ar vienu 1/4lapas 

piepildīta 

Krāsaina Visi pozē Smaida 

MARITA Atspoguļota 

statiska aina 

Ne ar vienu Lapa piepildīta Ļoti krāsaina Visi pozē Smaida 

ALEKSIS Kustība dabā Ar mammu Lapa piepildīta Ļoti krāsaina Atpūta pie dabas Prieks, visi 
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smaida 

GUNDARS Kustība dabā Ar mammu Lapa piepildīta Ļoti krāsaina Aktīva atpūta Norūpējušies 

LEONS Kustība  Ar dvīni Tikai cilvēki Krāsaina Darbojas Smaida 

KAZIMIRS Kustība  Ar dvīni Tikai cilvēki Krāsaina Darbojas Rokās 

sadevušies 

MARTS Atspoguļota 

statiska aina 

Ar dvīni Lapa piepildīta Ļoti krāsaina Atpūta Smaida 

EGĪLS Atspoguļota 

statiska aina 

Ar dvīni 50 % Dominē parastais 

zīmulis 

Atpūta Neitrāli 

ROVERS Atspoguļota 

statiska aina 

Ar dvīni 50 % Ļoti krāsaina Pozē Neitrāli 

RAINERS Atspoguļota 

statiska aina 

Ar dvīni Lapa piepildīta Krāsaina Pozē Neitrāli 

RŪDOLFS Atspoguļota 

statiska aina 

Ar mammu Lapa piepildīta Dominē parastais 

zīmulis 

Gatavojas darīt Norūpējušies 

ARNIS darbojas Ar dvīni 1/3 lapas 

piepildīta 

Krāsaina Darbs Smaida 

KAMILLA Atspoguļota 

statiska aina 

Ar dvīni Lapa piepildīta Krāsaina Pozē Visi smaida 

AMĒLIJA Atspoguļota 

statiska aina 

Ar mammu Lapa piepildīta Krāsaina Atpūta mājās Visi smaida 

ULRIKA Kustībā Ar dvīni  Krāsaina Dodas ceļā Visi smaida 

MADARA Kustībā Ar dvīni Lapa piepildīta Krāsaina Atpūta Visi smaida 

PĀRSLA Kustībā Ne ar vienu Lapa piepildīta Ļoti krāsaina Svin svētkus, 

ceļojums 

Visi smaida 

DINA Kustībā Ar dvīni Lapa piepildīta Ļoti krāsaina Svin svētkus, 

ceļojums 

Visi smaida 

LIESMA Atspoguļota 

statiska aina 

Ar dvīni Lapa piepildīta Krāsaina Atpūta Visi smaida, 

rokā sadevušies 

MALVĪNE Kustībā Ar dvīni 2/3lapas 

piepildīta 

Krāsaina Svin svētkus Smaida visi 

POLLIJA Atspoguļota 

statiska aina 

Ar dvīni 50 % Krāsaina Personefikācija - 

ENDIJA Atspoguļota 

statiska aina 

Ar mammu 50 % Krāsaina Svin svētkus Visi smaida 

KAROLĪNA Atspoguļota 

statiska aina 

Ar mammu Lapa piepildīta Ļoti krāsaina Svin svētkus Visi smaida 

JUKUMS Intensīva darbība Ar mammu Lapa piepildīta Ļoti krāsaina Sports Prieks 

DIDZIS Darbīga atpūta Ar mammu Lapa piepildīta Ļoti krāsaina Atpūta Prieks, kopības 

izjūta 

EDGARS Atspoguļota 

statiska aina 

Ar tēti Lapa piepildīta Ļoti krāsaina Atpūta pie jūras Prieks 

MĀRIS Atspoguļota 

statiska aina 

Paša nav Lapa piepildīta Ļoti krāsaina Atpūta pie jūras Prieks 

 

 

 

 

 

 

 

22. pielikums.                                                 MZ, DZ un pretēja dzimuma dvīņu zīmējumi 
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23. pielikums.                                  Pedagoga, pirms un pēc vigrinājumu veikšanas vecāku vērtējums 

Bērnu vārdi Brīvība Patstāvība Atbildība 

Rādītāji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. pāris      Kitija 

Vecāku vērtējums                          pirms 2 4 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3 

                                                       pēc 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

Pedagoga vērtējums 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 

                          Jēkabs 

Vecāku vērtējums                          pirms 4 2 4 3 2 1 2 1 4 3 3 3 3 

                                                       pēc 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 

Pedagoga vērtējums 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

2. pāris     Rasa 

Vecāku vērtējums                       pirms 2 3 3 2 3 2 4 2 2 2 4 4 3 

                                                      pēc 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 3 

Pedagoga vērtējums 2 3 4 4 4 0 4 4 4 4 3 4 3 

Renāte 

Vecāku vērtējums                         pirms 2 1 4 2 4 2 4 2 4 3 4 4 4 

                                                      pēc 2 2 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 

Pedagoga vērtējums 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

3. pāris      Lote 

Vecāku vērtējums                         pirms 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

                                                      pēc 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 

Pedagoga vērtējums 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 
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            Alta     

Vecāku vērtējums                         pirms 4 3 3 4 3 4 1 3 4 3 3 3 3 

                                                      pēc 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 

Pedagoga vērtējums 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

 

24. pielikums.                                                       Pirmā un otrā mērījuma salīdzinājums katram dvīnim 
Nr. 

P.k. 
 BRĪVĪBA PATSTĀVĪBA ATBILDĪBA 

Rādītāji Rādītāji Rādītāji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. RŪDOLFS 4 4 1 3 4 4 4 4 3 3 1 3 2 3 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 3 3 

2. ARNIS 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 

3. ALDIS 4 4 4 4 3 4 3 3 1 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 

4. NIKLĀVS 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 

5. RAIMONDA 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 

6. DACE 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 

7. INGRĪDA 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

8. RUBENS 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 

9. KITIJA 2 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 

10. JĒKABS 4 4 2 3 4 4 3 4 2 4 1 4 2 4 1 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 

11. TIJA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

12. JANEKS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 

13. NIKOLA 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 

14. MARGITA 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 

15. KAROLĪNA 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 1 2 1 2 

16. SINTIJA 4 4 4 4 0 0 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 1 2 1 2 

17. MARITA 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 

18. RAIVIS 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 

19. ARIADNE 1 2 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

20. MAGDA 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 

21. ALEKSIS 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 1 2 3 3 4 4 3 3 

22. GUNDARS 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 

23. ARMĪNS 1 2 3 3 2 3 2 2 4 4 4 4 3 3 1 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

24. TIMURS 1 2 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 1 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

25. FELIKSS 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 

26. MARKS 4 4 4 4 3 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

27. KAMILLA 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 

28. AMĒLIJA 4 4 4 4 4 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

29. JURĢIS 2 3 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

30. MAREKS 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

31. JEGORS 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

32. KRIŠS 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 

33. RUDĪTE 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

34. UNA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

35. MODRIS 1 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

36. ANDIS 1 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 1 2 4 4 4 4 3 3 

37. EMRITA 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 

38. KRIŠJĀNIS 4 4 2 3 4 4 2 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 

39. AIGIJA 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 2 4 4 2 3 3 3 

40. JORENS 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 2 3 3 3 
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41. MARTS 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 

42. EGĪLS 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

43. RASA 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 3 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 

44. RENĀTE 2 2 1 2 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

45. ŽUBĪTE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 

46. ANRIJS 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

47. ANDA 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 

48. REGNĀRS 2 2 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 

49. LOTE 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 

50. ALTA 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 1 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 

51. PĀRSLA 1 1 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 

52. DINA 1 1 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 3 

53. ULRIKA 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 

54. MADARA 2 4 4 4 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 2 

55. LEONS 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

56. KAZIMIRS 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

57. ELLA 2 2 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 

58. MATĪSS 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 

59. EDGARS 1 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

60. MĀRIS 1 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 

61. ATIS 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

62. JĀZEPS 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

63. MARIJA 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

64. SERGEJS 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

65. REINIS 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

66. RAITIS 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

67. JUKUMS 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 2 3 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 

68. DIDZIS 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 4 4 2 3 1 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 

69. POLLIJA 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

70. ENDIJA 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

71. RIMANTS 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 

72. KALVIS 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 

73. LIESMA 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

74. MALVĪNE 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

75. ROLANDS 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 1 1 1 1 3 3 4 4 3 3 

76. RINGOLDS 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

77. RITVARS 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 

78. EGONS 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 

79. JUDĪTE 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 

80. ALVIS 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 

81. LAUMA 1 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 

82. JUSTS 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 

83. EVIJA 4 4 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 2 2 

84. AGRITA 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

85. NELLIJA 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 

86. NORBERTS 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 

87. SOLVITA 1 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

88. DINĀRS 1 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 1 1 4 4 4 4 3 3 
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89. ROVERS 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 

90. RAINERS 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 3 

91. BARBA 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 

92. SALLIJA 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 

93. KRISTA 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 

94. RAMONS 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 

95. EGIJA 4 4 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

96. HENRIJS 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 

97. ELIJA 4 4 4 4 2 3 - - 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

98. ELVISS 3 4 4 4 2 3 - - 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

99. KATE 2 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 3 4 4 2 2 

100. RIGONDA 1 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 

KOPĀ                           

1-2 9 1   3  1 4  2  2 3 

1-3  1    1  2      

1-4      1        

2-3 8 9 19 10 6 1 4 7 16 9 9 7 4 

2-4 2    1  2       

3-4 3 5 11 2 9 3 3 12 7 9 10 3 2 

 

 

25. pielikums.                       Vecāku/aizbildņu piekrišanas formas paraugs 
Informācija vecākiem/ aizbildņiem 

Cien. vecāki/aizbildņi! 

Es esmu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas doktorante, Anita Dumbrauska, un 

veicu pētījumu par tematu „Dvīņu (7 - 10 gadi) individualitātes audzināšana/pašaudzināšana ģimenē”. Jūsu bērni ir 

aicināti piedalīties pētījumā, kura mērķis ir izstrādāt dvīņu individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas 

sekmēšanas modeli un pārbaudīt tā efektivitāti praksē audzināšanā ģimenē 

Pētījuma norise. Jūsu bērnu individualitātes audzināšana tiks izzināta, izmantojot dabisku novērošanu, 

anketēšanu un projektīvo metodi (bērnu zīmējumi). Tiks īstenots mērķtiecīgi organizēts pedagoģiskais process dvīņu 

individualitātes audzināšanas/pašaudzināšanas sekmēšanai. 

Datu anonimitāte. Pētījuma laikā iegūtie dati būs pilnībā anonīmi. Jūsu bērna vārds vai citi 
personību identificējoši dati netiks ierakstīti, saglabāti vai kādā citā veidā izmantoti, ne arī norādīti, 

publicējot rezultātus. 

Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga. Ja Jūs nolemjat piedalīties, lūdzu, aizpildiet pievienoto 

formu. Ja Jūs nolemjat piedalīties, bet vēlāk lēmumu maināt, Jums ir tiesības, nepaskaidrojot iemeslu, 

atteikties no bērnu dalības pētījumā jebkurā laikā. 

Ja nepieciešama papildus informācija lūdzu sazinieties ar mani. 

Cieņā, Anita Dumbrauska, (tel: 26367719) 

Vecāku/aizbildņu piekrišanas forma 

Esmu izlasījis/jusi, saprotu sniegto informāciju un piekrītu, ka mani dvīņi piedalās pētījumā. 

Anita Dumbrauska var manu bērnu novērot un veikt anketēšanu sākumskolas izglītības iestādē. Piekrītu, ka 

pētījuma laikā tiek veikts audio ieraksts, kura dati tiks saglabāti anonīmi. 
Paraksts: 

(Vecāki/ Aizbildņi) 

Datums: 1.09.2014. 

Bērna vārds: 
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26. pielikums.                                                                                   Datu apstrāde SPSS programmā  

 
Testa drošums, noturīgums - 1 reize 
Scale: Brīvība 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,595 10 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

R_1_1 28,28 13,920 ,297 ,564 

R_1_2 28,04 13,672 ,376 ,539 

R_2_1 27,86 16,653 ,071 ,612 

R_2_2 27,86 16,000 ,195 ,586 

R_3_1 28,26 14,849 ,334 ,554 

R_3_2 28,18 15,089 ,238 ,578 

R_4_1 28,24 13,615 ,460 ,518 

R_4_2 28,16 14,219 ,372 ,543 

R_5_1 28,32 16,100 ,260 ,574 

R_5_2 28,32 16,875 ,083 ,605 

Scale: Patstāvība 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,611 8 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 

R_6_1 23,88 9,577 ,292 ,585 

R_6_2 23,96 9,141 ,318 ,576 

R_7_1 24,08 8,851 ,377 ,559 

R_7_2 24,08 9,340 ,245 ,596 

R_8_1 24,46 8,458 ,373 ,558 

R_8_2 24,32 8,100 ,452 ,531 

R_9_1 24,26 9,584 ,137 ,633 

R_9_2 24,16 8,994 ,306 ,579 

Scale: Atbildība 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,569 8 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

R_10_1 23,00 6,980 ,180 ,571 

R_10_2 23,04 8,121 -,059 ,638 

R_11_1 22,76 7,084 ,235 ,549 

R_11_2 22,78 7,277 ,148 ,577 

R_12_1 22,48 6,132 ,490 ,463 

R_12_2 22,56 5,843 ,574 ,430 

R_13_1 23,00 6,490 ,458 ,482 

R_13_2 23,08 6,810 ,295 ,530 

Scale: Individualitāte 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,691 26 

Item-Total Statistics 
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 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted Corrected Item-Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

R_1_1 81,98 46,673 ,299 ,677 

R_1_2 81,74 46,564 ,341 ,672 

R_2_1 81,56 51,394 ,055 ,697 

R_2_2 81,56 50,007 ,192 ,686 

R_3_1 81,96 48,733 ,269 ,679 

R_3_2 81,88 47,781 ,299 ,676 

R_4_1 81,94 48,547 ,242 ,682 

R_4_2 81,86 49,062 ,206 ,685 

R_5_1 82,02 49,326 ,337 ,676 

R_5_2 82,02 50,551 ,173 ,687 

R_6_1 81,26 49,951 ,265 ,681 

R_6_2 81,34 48,637 ,340 ,675 

R_7_1 81,46 48,662 ,330 ,675 

R_7_2 81,46 49,560 ,232 ,683 

R_8_1 81,84 47,811 ,342 ,673 

R_8_2 81,70 46,745 ,434 ,665 

R_9_1 81,64 48,521 ,275 ,679 

R_9_2 81,54 48,988 ,273 ,679 

R_10_1 81,88 49,251 ,249 ,681 

R_10_2 81,92 50,687 ,144 ,689 

R_11_1 81,64 53,582 -,129 ,707 

R_11_2 81,66 54,760 -,233 ,715 

R_12_1 81,36 49,174 ,300 ,678 

R_12_2 81,44 49,190 ,294 ,678 

R_13_1 81,88 49,251 ,340 ,676 

R_13_2 81,96 50,407 ,181 ,686 

 
Scale: Brīvība _2 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted Corrected Item-Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

R_1_1_2 30,08 9,096 ,287 ,497 

R_1_2_2 29,88 9,128 ,335 ,481 

R_2_1_2 29,82 10,844 ,070 ,554 

R_2_2_2 29,66 11,086 ,078 ,546 

R_3_1_2 29,98 9,285 ,412 ,465 

R_3_2_2 30,00 9,673 ,218 ,519 

R_4_1_2 30,24 9,002 ,313 ,488 

R_4_2_2 30,04 9,345 ,289 ,496 

R_5_1_2 30,22 10,747 ,153 ,533 

R_5_2_2 30,14 10,694 ,123 ,540 

Scale: Patstāvība _2 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,611 8 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted Corrected Item-Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 

R_6_1_2 25,22 5,644 ,441 ,555 
R_6_2_2 25,28 5,144 ,436 ,540 

R_7_1_2 25,40 5,347 ,326 ,574 
R_7_2_2 25,36 5,786 ,205 ,608 

R_8_1_2 25,58 5,106 ,375 ,558 
R_8_2_2 25,50 5,684 ,225 ,603 

R_9_1_2 25,42 5,636 ,201 ,614 
R_9_2_2 25,38 5,587 ,335 ,573 

Scale: Atbildība _2 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 50 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,441 8 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted Corrected Item-Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 

R_10_1_2 24,08 3,708 ,115 ,454 

R_10_2_2 24,00 4,327 -,047 ,510 
R_11_1_2 23,74 3,992 ,143 ,427 

R_11_2_2 23,84 3,851 ,150 ,427 
R_12_1_2 23,58 3,555 ,434 ,319 

R_12_2_2 23,66 3,413 ,421 ,309 
R_13_1_2 24,14 3,674 ,280 ,371 

R_13_2_2 24,20 3,837 ,172 ,417 

 
Scale: Inividualitāte_2 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,679 26 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

R_1_1_2 86,42 29,106 ,431 ,646 
R_1_2_2 86,22 29,318 ,463 ,644 
R_2_1_2 86,16 33,158 ,099 ,681 
R_2_2_2 86,00 33,837 ,048 ,682 
R_3_1_2 86,32 31,161 ,336 ,660 
R_3_2_2 86,34 30,964 ,274 ,665 
R_4_1_2 86,58 32,412 ,104 ,686 
R_4_2_2 86,38 32,853 ,080 ,686 
R_5_1_2 86,56 32,782 ,202 ,672 
R_5_2_2 86,48 32,377 ,220 ,670 
R_6_1_2 85,88 32,189 ,389 ,662 
R_6_2_2 85,94 30,874 ,442 ,652 
R_7_1_2 86,06 30,670 ,443 ,651 
R_7_2_2 86,02 31,693 ,326 ,662 
R_8_1_2 86,24 30,676 ,412 ,653 
R_8_2_2 86,16 32,178 ,244 ,668 
R_9_1_2 86,08 32,279 ,203 ,672 
R_9_2_2 86,04 32,162 ,299 ,665 
R_10_1_2 86,44 32,456 ,162 ,676 
R_10_2_2 86,36 32,684 ,185 ,673 
R_11_1_2 86,10 35,357 -,197 ,698 
R_11_2_2 86,20 34,531 -,072 ,693 
R_12_1_2 85,94 32,466 ,303 ,666 
R_12_2_2 86,02 32,959 ,174 ,674 
R_13_1_2 86,50 32,500 ,246 ,669 
R_13_2_2 86,56 33,558 ,069 ,682 

 

Kritērijs Brīvība 
N Vilkoksona tests 2. un 1. reizes salīdzināšanai  
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_1_1 50 3,00 1,161 1 4 

R_1_2 50 3,24 1,080 1 4 

R_2_1 50 3,42 ,835 1 4 

R_2_2 50 3,42 ,785 1 4 

R_3_1 50 3,02 ,869 2 4 
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R_3_2 50 3,10 ,974 0 4 

R_4_1 50 3,04 ,968 0 4 

R_4_2 50 3,12 ,961 0 4 

R_5_1 50 2,96 ,638 1 4 

R_5_2 50 2,96 ,699 1 4 

R_1_1_2 50 3,26 ,944 1 4 

R_1_2_2 50 3,46 ,862 1 4 

R_2_1_2 50 3,52 ,677 2 4 

R_2_2_2 50 3,68 ,513 2 4 

R_3_1_2 50 3,36 ,722 2 4 

R_3_2_2 50 3,34 ,872 0 4 

R_4_1_2 50 3,10 ,931 0 4 

R_4_2_2 50 3,30 ,863 0 4 

R_5_1_2 50 3,12 ,558 2 4 

R_5_2_2 50 3,20 ,639 2 4 

Wilcoxon Signed Ranks Tes 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_1_1_2 - R_1_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 12 6,50 78,00 

Ties 38   

Total 50   

R_1_2_2 - R_1_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 10 5,50 55,00 

Ties 40   

Total 50   

R_2_1_2 - R_2_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 46   

Total 50   

R_2_2_2 - R_2_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 13 7,00 91,00 

Ties 37   

Total 50   

R_3_1_2 - R_3_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 17 9,00 153,00 

Ties 33   

Total 50   

R_3_2_2 - R_3_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 12 6,50 78,00 

Ties 38   

Total 50   

R_4_1_2 - R_4_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 47   

Total 50   

R_4_2_2 - R_4_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 9 5,00 45,00 

Ties 41   

Total 50   

R_5_1_2 - R_5_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 
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Positive Ranks 8 4,50 36,00 

Ties 42   

Total 50   

R_5_2_2 - R_5_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 11 6,00 66,00 

Ties 39   

Total 50   

 

Test Statisticsb 

 R_1_1_2 - R_1_1 R_1_2_2 - R_1_2 R_2_1_2 - R_2_1 R_2_2_2 - R_2_2 

Z -3,357a -3,051a -1,890a -3,606a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,002 ,059 ,000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsb 

 R_3_1_2 - R_3_1 R_3_2_2 - R_3_2 R_4_1_2 - R_4_1 R_4_2_2 - R_4_2 

Z -4,123a -3,464a -1,732a -3,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,083 ,003 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsb 

 R_5_1_2 - R_5_1 R_5_2_2 - R_5_2 

Z -2,828a -3,207a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,005 ,001 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
NPar Tests MONOZIGOTITĀTE 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_1_1 10 2,60 1,350 1 4 

R_1_2 10 2,40 1,350 1 4 

R_2_1 10 3,50 ,707 2 4 

R_2_2 10 3,40 ,699 2 4 

R_3_1 10 2,80 ,789 2 4 

R_3_2 10 2,90 1,287 0 4 

R_4_1 10 2,80 ,789 2 4 

R_4_2 10 2,80 ,789 2 4 

R_5_1 10 2,80 ,632 2 4 

R_5_2 10 3,00 ,667 2 4 

R_1_1_2 10 3,00 ,943 2 4 

R_1_2_2 10 2,90 ,876 2 4 

R_2_1_2 10 3,50 ,707 2 4 

R_2_2_2 10 3,80 ,422 3 4 

R_3_1_2 10 3,40 ,699 2 4 

R_3_2_2 10 3,10 1,287 0 4 

R_4_1_2 10 2,90 ,738 2 4 

R_4_2_2 10 2,90 ,738 2 4 

R_5_1_2 10 3,10 ,568 2 4 

R_5_2_2 10 3,10 ,568 2 4 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_1_1_2 - R_1_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 6   

Total 10   

R_1_2_2 - R_1_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 5 3,00 15,00 

Ties 5   

Total 10   

R_2_1_2 - R_2_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 10   

Total 10   

R_2_2_2 - R_2_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 6   

Total 10   

R_3_1_2 - R_3_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 6 3,50 21,00 

Ties 4   

Total 10   

R_3_2_2 - R_3_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 8   

Total 10   

R_4_1_2 - R_4_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 9   

Total 10   

R_4_2_2 - R_4_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 9   

Total 10   

R_5_1_2 - R_5_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 7   

Total 10   

R_5_2_2 - R_5_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 9   

Total 10   

 

 

Test Statisticsc 

 R_1_1_2 - R_1_1 R_1_2_2 - R_1_2 R_2_1_2 - R_2_1 R_2_2_2 - R_2_2 

Z -2,000a -2,236a ,000b -2,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,046 ,025 1,000 ,046 

a. Based on negative ranks. 

b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Test Statisticsc 

 R_3_1_2 - R_3_1 R_3_2_2 - R_3_2 R_4_1_2 - R_4_1 R_4_2_2 - R_4_2 

Z -2,449a -1,414a -1,000a -1,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,014 ,157 ,317 ,317 

a. Based on negative ranks. 

 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_5_1_2 - R_5_1 R_5_2_2 - R_5_2 

Z -1,732a -1,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,083 ,317 

a. Based on negative ranks. 

 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

NPar Tests DZ 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_1_1 23 3,00 1,087 1 4 

R_1_2 23 3,35 ,935 1 4 

R_2_1 23 3,30 ,974 1 4 

R_2_2 23 3,52 ,846 1 4 

R_3_1 23 3,22 ,850 2 4 

R_3_2 23 3,17 ,834 2 4 

R_4_1 23 3,17 ,887 2 4 

R_4_2 23 3,26 ,864 2 4 

R_5_1 23 2,96 ,706 1 4 

R_5_2 23 2,87 ,815 1 4 

R_1_1_2 23 3,22 ,902 1 4 

R_1_2_2 23 3,52 ,790 1 4 

R_2_1_2 23 3,48 ,730 2 4 

R_2_2_2 23 3,74 ,541 2 4 

R_3_1_2 23 3,43 ,662 2 4 

R_3_2_2 23 3,43 ,728 2 4 

R_4_1_2 23 3,22 ,850 2 4 

R_4_2_2 23 3,52 ,593 2 4 

R_5_1_2 23 3,04 ,562 2 4 

R_5_2_2 23 3,09 ,668 2 4 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_1_1_2 - R_1_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 5 3,00 15,00 

Ties 18   

Total 23   

R_1_2_2 - R_1_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 20   

Total 23   
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R_2_1_2 - R_2_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 20   

Total 23   

R_2_2_2 - R_2_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 5 3,00 15,00 

Ties 18   

Total 23   

R_3_1_2 - R_3_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 5 3,00 15,00 

Ties 18   

Total 23   

R_3_2_2 - R_3_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 6 3,50 21,00 

Ties 17   

Total 23   

R_4_1_2 - R_4_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 22   

Total 23   

R_4_2_2 - R_4_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 6 3,50 21,00 

Ties 17   

Total 23   

R_5_1_2 - R_5_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 21   

Total 23   

R_5_2_2 - R_5_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 5 3,00 15,00 

Ties 18   

Total 23   

 

 

Test Statisticsb 

 R_1_1_2 - R_1_1 R_1_2_2 - R_1_2 R_2_1_2 - R_2_1 R_2_2_2 - R_2_2 

Z -2,236a -1,633a -1,633a -2,236a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,025 ,102 ,102 ,025 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsb 

 R_3_1_2 - R_3_1 R_3_2_2 - R_3_2 R_4_1_2 - R_4_1 R_4_2_2 - R_4_2 

Z -2,236a -2,449a -1,000a -2,449a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,025 ,014 ,317 ,014 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsb 

 R_5_1_2 - R_5_1 R_5_2_2 - R_5_2 

Z -1,414a -2,236a 
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Asymp. Sig. (2-tailed) ,157 ,025 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
NPar Tests- 3 grupa pretēja dzimuma 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_1_1 17 3,24 1,147 1 4 

R_1_2 17 3,59 ,870 1 4 

R_2_1 17 3,53 ,717 2 4 

R_2_2 17 3,29 ,772 2 4 

R_3_1 17 2,88 ,928 2 4 

R_3_2 17 3,12 ,993 2 4 

R_4_1 17 3,00 1,173 0 4 

R_4_2 17 3,12 1,166 0 4 

R_5_1 17 3,06 ,556 2 4 

R_5_2 17 3,06 ,556 2 4 

R_1_1_2 17 3,47 1,007 1 4 

R_1_2_2 17 3,71 ,849 1 4 

R_2_1_2 17 3,59 ,618 2 4 

R_2_2_2 17 3,53 ,514 3 4 

R_3_1_2 17 3,24 ,831 2 4 

R_3_2_2 17 3,35 ,786 2 4 

R_4_1_2 17 3,06 1,144 0 4 

R_4_2_2 17 3,24 1,147 0 4 

R_5_1_2 17 3,24 ,562 2 4 

R_5_2_2 17 3,41 ,618 2 4 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_1_1_2 - R_1_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 14   

Total 17   

R_1_2_2 - R_1_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 15   

Total 17   

R_2_1_2 - R_2_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 16   

Total 17   

R_2_2_2 - R_2_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 13   

Total 17   

R_3_1_2 - R_3_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 6 3,50 21,00 

Ties 11   

Total 17   

R_3_2_2 - R_3_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 
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Ties 13   

Total 17   

R_4_1_2 - R_4_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 16   

Total 17   

R_4_2_2 - R_4_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 15   

Total 17   

R_5_1_2 - R_5_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 14   

Total 17   

R_5_2_2 - R_5_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 5 3,00 15,00 

Ties 12   

Total 17   

 

 

Test Statisticsb 

 R_1_1_2 - R_1_1 R_1_2_2 - R_1_2 R_2_1_2 - R_2_1 R_2_2_2 - R_2_2 

Z -1,633a -1,414a -1,000a -2,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,102 ,157 ,317 ,046 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsb 

 R_3_1_2 - R_3_1 R_3_2_2 - R_3_2 R_4_1_2 - R_4_1 R_4_2_2 - R_4_2 

Z -2,449a -2,000a -1,000a -1,414a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,014 ,046 ,317 ,157 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsb 

 R_5_1_2 - R_5_1 R_5_2_2 - R_5_2 

Z -1,732a -2,121a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,083 ,034 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
NPar Tests MZ un meitenes 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_1_1 4 3,50 1,000 2 4 

R_1_2 4 3,25 1,500 1 4 

R_2_1 4 3,75 ,500 3 4 

R_2_2 4 4,00 ,000 4 4 

R_3_1 4 2,75 ,500 2 3 

R_3_2 4 2,50 1,732 0 4 

R_4_1 4 2,75 ,957 2 4 

R_4_2 4 2,75 ,957 2 4 



267 

 

 

 

R_5_1 4 2,75 ,500 2 3 

R_5_2 4 3,25 ,500 3 4 

R_1_1_2 4 3,50 1,000 2 4 

R_1_2_2 4 3,50 1,000 2 4 

R_2_1_2 4 3,75 ,500 3 4 

R_2_2_2 4 4,00 ,000 4 4 

R_3_1_2 4 3,50 ,577 3 4 

R_3_2_2 4 2,50 1,732 0 4 

R_4_1_2 4 3,00 ,816 2 4 

R_4_2_2 4 3,00 ,816 2 4 

R_5_1_2 4 3,00 ,816 2 4 

R_5_2_2 4 3,25 ,500 3 4 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_1_1_2 - R_1_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 4   

Total 4   

R_1_2_2 - R_1_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 3   

Total 4   

R_2_1_2 - R_2_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 4   

Total 4   

R_2_2_2 - R_2_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 4   

Total 4   

R_3_1_2 - R_3_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 1   

Total 4   

R_3_2_2 - R_3_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 4   

Total 4   

R_4_1_2 - R_4_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 3   

Total 4   

R_4_2_2 - R_4_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 3   

Total 4   

R_5_1_2 - R_5_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 
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Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 3   

Total 4   

R_5_2_2 - R_5_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 4   

Total 4   

 

 

Test Statisticsc 

 R_1_1_2 - R_1_1 R_1_2_2 - R_1_2 R_2_1_2 - R_2_1 R_2_2_2 - R_2_2 

Z ,000a -1,000b ,000a ,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 ,317 1,000 1,000 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_3_1_2 - R_3_1 R_3_2_2 - R_3_2 R_4_1_2 - R_4_1 R_4_2_2 - R_4_2 

Z -1,732b ,000a -1,000b -1,000b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,083 1,000 ,317 ,317 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_5_1_2 - R_5_1 R_5_2_2 - R_5_2 

Z -1,000b ,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,317 1,000 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
NPar TestsMZ_ zēni 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_1_1 6 2,00 1,265 1 4 

R_1_2 6 1,83 ,983 1 3 

R_2_1 6 3,33 ,816 2 4 

R_2_2 6 3,00 ,632 2 4 

R_3_1 6 2,83 ,983 2 4 

R_3_2 6 3,17 ,983 2 4 

R_4_1 6 2,83 ,753 2 4 

R_4_2 6 2,83 ,753 2 4 

R_5_1 6 2,83 ,753 2 4 

R_5_2 6 2,83 ,753 2 4 

R_1_1_2 6 2,67 ,816 2 4 

R_1_2_2 6 2,50 ,548 2 3 

R_2_1_2 6 3,33 ,816 2 4 

R_2_2_2 6 3,67 ,516 3 4 

R_3_1_2 6 3,33 ,816 2 4 

R_3_2_2 6 3,50 ,837 2 4 

R_4_1_2 6 2,83 ,753 2 4 
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R_4_2_2 6 2,83 ,753 2 4 

R_5_1_2 6 3,17 ,408 3 4 

R_5_2_2 6 3,00 ,632 2 4 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_1_1_2 - R_1_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 2   

Total 6   

R_1_2_2 - R_1_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 2   

Total 6   

R_2_1_2 - R_2_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 6   

Total 6   

R_2_2_2 - R_2_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 2   

Total 6   

R_3_1_2 - R_3_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 3   

Total 6   

R_3_2_2 - R_3_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 4   

Total 6   

R_4_1_2 - R_4_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 6   

Total 6   

R_4_2_2 - R_4_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 6   

Total 6   

R_5_1_2 - R_5_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 4   

Total 6   

R_5_2_2 - R_5_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 5   

Total 6   

 

Test Statisticsc 

 R_1_1_2 - R_1_1 R_1_2_2 - R_1_2 R_2_1_2 - R_2_1 R_2_2_2 - R_2_2 
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Z -2,000a -2,000a ,000b -2,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,046 ,046 1,000 ,046 

a. Based on negative ranks. 

b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_3_1_2 - R_3_1 R_3_2_2 - R_3_2 R_4_1_2 - R_4_1 R_4_2_2 - R_4_2 

Z -1,732a -1,414a ,000b ,000b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,083 ,157 1,000 1,000 

a. Based on negative ranks. 

b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_5_1_2 - R_5_1 R_5_2_2 - R_5_2 

Z -1,414a -1,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,157 ,317 

a. Based on negative ranks. 

 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
NPar Test DZ meitenes 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_1_1 11 2,55 1,214 1 4 

R_1_2 11 3,18 1,079 1 4 

R_2_1 11 3,55 ,688 2 4 

R_2_2 11 3,36 1,027 1 4 

R_3_1 11 3,18 ,874 2 4 

R_3_2 11 3,27 ,905 2 4 

R_4_1 11 3,09 ,944 2 4 

R_4_2 11 3,09 ,944 2 4 

R_5_1 11 3,09 ,701 2 4 

R_5_2 11 3,00 1,000 1 4 

R_1_1_2 11 2,82 1,079 1 4 

R_1_2_2 11 3,36 1,027 1 4 

R_2_1_2 11 3,55 ,688 2 4 

R_2_2_2 11 3,64 ,674 2 4 

R_3_1_2 11 3,27 ,786 2 4 

R_3_2_2 11 3,36 ,809 2 4 

R_4_1_2 11 3,18 ,874 2 4 

R_4_2_2 11 3,45 ,522 3 4 

R_5_1_2 11 3,09 ,701 2 4 

R_5_2_2 11 3,09 ,831 2 4 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_1_1_2 - R_1_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 8   

Total 11   
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R_1_2_2 - R_1_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 10   

Total 11   

R_2_1_2 - R_2_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 11   

Total 11   

R_2_2_2 - R_2_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 8   

Total 11   

R_3_1_2 - R_3_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 10   

Total 11   

R_3_2_2 - R_3_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 10   

Total 11   

R_4_1_2 - R_4_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 10   

Total 11   

R_4_2_2 - R_4_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 7   

Total 11   

R_5_1_2 - R_5_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 11   

Total 11   

R_5_2_2 - R_5_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 10   

Total 11   

 

 

Test Statisticsc 

 R_1_1_2 - R_1_1 R_1_2_2 - R_1_2 R_2_1_2 - R_2_1 R_2_2_2 - R_2_2 

Z -1,732a -1,000a ,000b -1,732a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,083 ,317 1,000 ,083 

a. Based on negative ranks. 

b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_3_1_2 - R_3_1 R_3_2_2 - R_3_2 R_4_1_2 - R_4_1 R_4_2_2 - R_4_2 

Z -1,000a -1,000a -1,000a -2,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,317 ,317 ,317 ,046 

a. Based on negative ranks. 
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c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_5_1_2 - R_5_1 R_5_2_2 - R_5_2 

Z ,000b -1,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 ,317 

a. Based on negative ranks. 

b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

NPar Tests DZ_zēni 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_1_1 12 3,42 ,793 2 4 

R_1_2 12 3,50 ,798 2 4 

R_2_1 12 3,08 1,165 1 4 

R_2_2 12 3,67 ,651 2 4 

R_3_1 12 3,25 ,866 2 4 

R_3_2 12 3,08 ,793 2 4 

R_4_1 12 3,25 ,866 2 4 

R_4_2 12 3,42 ,793 2 4 

R_5_1 12 2,83 ,718 1 4 

R_5_2 12 2,75 ,622 1 3 

R_1_1_2 12 3,58 ,515 3 4 

R_1_2_2 12 3,67 ,492 3 4 

R_2_1_2 12 3,42 ,793 2 4 

R_2_2_2 12 3,83 ,389 3 4 

R_3_1_2 12 3,58 ,515 3 4 

R_3_2_2 12 3,50 ,674 2 4 

R_4_1_2 12 3,25 ,866 2 4 

R_4_2_2 12 3,58 ,669 2 4 

R_5_1_2 12 3,00 ,426 2 4 

R_5_2_2 12 3,08 ,515 2 4 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_1_1_2 - R_1_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 10   

Total 12   

R_1_2_2 - R_1_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 10   

Total 12   

R_2_1_2 - R_2_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 9   

Total 12   

R_2_2_2 - R_2_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 10   
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Total 12   

R_3_1_2 - R_3_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 8   

Total 12   

R_3_2_2 - R_3_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 5 3,00 15,00 

Ties 7   

Total 12   

R_4_1_2 - R_4_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 12   

Total 12   

R_4_2_2 - R_4_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 10   

Total 12   

R_5_1_2 - R_5_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 10   

Total 12   

R_5_2_2 - R_5_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 8   

Total 12   

 

 

Test Statisticsc 

 R_1_1_2 - R_1_1 R_1_2_2 - R_1_2 R_2_1_2 - R_2_1 R_2_2_2 - R_2_2 

Z -1,414a -1,414a -1,633a -1,414a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,157 ,157 ,102 ,157 

a. Based on negative ranks. 

 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_3_1_2 - R_3_1 R_3_2_2 - R_3_2 R_4_1_2 - R_4_1 R_4_2_2 - R_4_2 

Z -2,000a -2,236a ,000b -1,414a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,046 ,025 1,000 ,157 

a. Based on negative ranks. 

b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_5_1_2 - R_5_1 R_5_2_2 - R_5_2 

Z -1,414a -2,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,157 ,046 

a. Based on negative ranks. 

 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

NPar Tests             Patstāvība 
Descriptive Statistics 
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 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_6_1 50 3,72 ,640 1 4 

R_6_2 50 3,64 ,749 1 4 

R_7_1 50 3,52 ,762 2 4 

R_7_2 50 3,52 ,789 1 4 

R_8_1 50 3,14 ,881 1 4 

R_8_2 50 3,28 ,882 1 4 

R_9_1 50 3,34 ,895 1 4 

R_9_2 50 3,44 ,812 2 4 

R_6_1_2 50 3,80 ,452 2 4 

R_6_2_2 50 3,74 ,633 1 4 

R_7_1_2 50 3,62 ,667 2 4 

R_7_2_2 50 3,66 ,626 2 4 

R_8_1_2 50 3,44 ,705 2 4 

R_8_2_2 50 3,52 ,646 2 4 

R_9_1_2 50 3,60 ,700 1 4 

R_9_2_2 50 3,64 ,563 2 4 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_6_1_2 - R_6_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 47   

Total 50   

R_6_2_2 - R_6_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 47   

Total 50   

R_7_1_2 - R_7_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 46   

Total 50   

R_7_2_2 - R_7_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 6 3,50 21,00 

Ties 44   

Total 50   

R_8_1_2 - R_8_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 15 8,00 120,00 

Ties 35   

Total 50   

R_8_2_2 - R_8_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 10 5,50 55,00 

Ties 40   

Total 50   

R_9_1_2 - R_9_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 13 7,00 91,00 

Ties 37   

Total 50   
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R_9_2_2 - R_9_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 10 5,50 55,00 

Ties 40   

Total 50   

 

 

Test Statisticsb 

 R_6_1_2 - R_6_1 R_6_2_2 - R_6_2 R_7_1_2 - R_7_1 R_7_2_2 - R_7_2 

Z -1,633a -1,633a -1,890a -2,333a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,102 ,102 ,059 ,020 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsb 

 R_8_1_2 - R_8_1 R_8_2_2 - R_8_2 R_9_1_2 - R_9_1 R_9_2_2 - R_9_2 

Z -3,873a -2,972a -3,606a -3,162a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,000 ,002 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 
MONO 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_6_1 10 3,70 ,483 3 4 

R_6_2 10 3,70 ,483 3 4 

R_7_1 10 3,30 ,823 2 4 

R_7_2 10 3,50 ,707 2 4 

R_8_1 10 2,80 1,135 1 4 

R_8_2 10 2,80 1,135 1 4 

R_9_1 10 3,30 ,949 2 4 

R_9_2 10 3,70 ,675 2 4 

R_6_1_2 10 3,70 ,483 3 4 

R_6_2_2 10 3,70 ,483 3 4 

R_7_1_2 10 3,40 ,843 2 4 

R_7_2_2 10 3,80 ,422 3 4 

R_8_1_2 10 3,20 ,789 2 4 

R_8_2_2 10 3,40 ,699 2 4 

R_9_1_2 10 3,60 ,699 2 4 

R_9_2_2 10 3,80 ,422 3 4 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_6_1_2 - R_6_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 10   

Total 10   

R_6_2_2 - R_6_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 10   

Total 10   
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R_7_1_2 - R_7_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 9   

Total 10   

R_7_2_2 - R_7_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 7   

Total 10   

R_8_1_2 - R_8_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 6   

Total 10   

R_8_2_2 - R_8_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 5 3,00 15,00 

Ties 5   

Total 10   

R_9_1_2 - R_9_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 7   

Total 10   

R_9_2_2 - R_9_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 9   

Total 10   

 

 

Test Statisticsc 

 R_6_1_2 - R_6_1 R_6_2_2 - R_6_2 R_7_1_2 - R_7_1 R_7_2_2 - R_7_2 

Z ,000a ,000a -1,000b -1,732b 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 ,317 ,083 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_8_1_2 - R_8_1 R_8_2_2 - R_8_2 R_9_1_2 - R_9_1 R_9_2_2 - R_9_2 

Z -2,000b -2,121b -1,732b -1,000b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,046 ,034 ,083 ,317 

 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

NPar TesDZ 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_6_1 23 3,57 ,843 1 4 

R_6_2 23 3,65 ,647 2 4 

R_7_1 23 3,70 ,635 2 4 

R_7_2 23 3,61 ,783 1 4 

R_8_1 23 3,17 ,834 2 4 

R_8_2 23 3,43 ,728 2 4 

R_9_1 23 3,35 ,935 1 4 
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R_9_2 23 3,39 ,839 2 4 

R_6_1_2 23 3,74 ,541 2 4 

R_6_2_2 23 3,74 ,619 2 4 

R_7_1_2 23 3,74 ,541 2 4 

R_7_2_2 23 3,65 ,647 2 4 

R_8_1_2 23 3,39 ,722 2 4 

R_8_2_2 23 3,52 ,665 2 4 

R_9_1_2 23 3,57 ,788 1 4 

R_9_2_2 23 3,61 ,583 2 4 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_6_1_2 - R_6_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 20   

Total 23   

R_6_2_2 - R_6_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 21   

Total 23   

R_7_1_2 - R_7_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 22   

Total 23   

R_7_2_2 - R_7_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 22   

Total 23   

R_8_1_2 - R_8_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 5 3,00 15,00 

Ties 18   

Total 23   

R_8_2_2 - R_8_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 21   

Total 23   

R_9_1_2 - R_9_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 5 3,00 15,00 

Ties 18   

Total 23   

R_9_2_2 - R_9_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 5 3,00 15,00 

Ties 18   

Total 23   

 

 

Test Statisticsb 

 R_6_1_2 - R_6_1 R_6_2_2 - R_6_2 R_7_1_2 - R_7_1 R_7_2_2 - R_7_2 
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Z -1,633a -1,414a -1,000a -1,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,102 ,157 ,317 ,317 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsb 

 R_8_1_2 - R_8_1 R_8_2_2 - R_8_2 R_9_1_2 - R_9_1 R_9_2_2 - R_9_2 

Z -2,236a -1,414a -2,236a -2,236a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,025 ,157 ,025 ,025 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

NPar Tests 3. grupa, pretēja dzimuma 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_6_1 17 3,94 ,243 3 4 

R_6_2 17 3,59 1,004 1 4 

R_7_1 17 3,41 ,870 2 4 

R_7_2 17 3,41 ,870 2 4 

R_8_1 17 3,29 ,772 2 4 

R_8_2 17 3,35 ,862 1 4 

R_9_1 17 3,35 ,862 2 4 

R_9_2 17 3,35 ,862 2 4 

R_6_1_2 17 3,94 ,243 3 4 

R_6_2_2 17 3,76 ,752 1 4 

R_7_1_2 17 3,59 ,712 2 4 

R_7_2_2 17 3,59 ,712 2 4 

R_8_1_2 17 3,65 ,606 2 4 

R_8_2_2 17 3,59 ,618 2 4 

R_9_1_2 17 3,65 ,606 2 4 

R_9_2_2 17 3,59 ,618 2 4 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_6_1_2 - R_6_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 17   

Total 17   

R_6_2_2 - R_6_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 16   

Total 17   

R_7_1_2 - R_7_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 15   

Total 17   

R_7_2_2 - R_7_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 15   
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Total 17   

R_8_1_2 - R_8_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 6 3,50 21,00 

Ties 11   

Total 17   

R_8_2_2 - R_8_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 14   

Total 17   

R_9_1_2 - R_9_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 5 3,00 15,00 

Ties 12   

Total 17   

R_9_2_2 - R_9_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 13   

Total 17   

 

 

Test Statisticsc 

 R_6_1_2 - R_6_1 R_6_2_2 - R_6_2 R_7_1_2 - R_7_1 R_7_2_2 - R_7_2 

Z ,000a -1,000b -1,342b -1,342b 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 ,317 ,180 ,180 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_8_1_2 - R_8_1 R_8_2_2 - R_8_2 R_9_1_2 - R_9_1 R_9_2_2 - R_9_2 

Z -2,449b -1,633b -2,236b -2,000b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,014 ,102 ,025 ,046 

 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

NPar Tests MZ_ meitenes 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_6_1 4 3,50 ,577 3 4 

R_6_2 4 3,50 ,577 3 4 

R_7_1 4 3,25 ,957 2 4 

R_7_2 4 3,75 ,500 3 4 

R_8_1 4 3,75 ,500 3 4 

R_8_2 4 3,75 ,500 3 4 

R_9_1 4 3,25 ,957 2 4 

R_9_2 4 4,00 ,000 4 4 

R_6_1_2 4 3,50 ,577 3 4 

R_6_2_2 4 3,50 ,577 3 4 

R_7_1_2 4 3,25 ,957 2 4 

R_7_2_2 4 4,00 ,000 4 4 

R_8_1_2 4 3,75 ,500 3 4 

R_8_2_2 4 4,00 ,000 4 4 

R_9_1_2 4 3,75 ,500 3 4 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_6_1 4 3,50 ,577 3 4 

R_6_2 4 3,50 ,577 3 4 

R_7_1 4 3,25 ,957 2 4 

R_7_2 4 3,75 ,500 3 4 

R_8_1 4 3,75 ,500 3 4 

R_8_2 4 3,75 ,500 3 4 

R_9_1 4 3,25 ,957 2 4 

R_9_2 4 4,00 ,000 4 4 

R_6_1_2 4 3,50 ,577 3 4 

R_6_2_2 4 3,50 ,577 3 4 

R_7_1_2 4 3,25 ,957 2 4 

R_7_2_2 4 4,00 ,000 4 4 

R_8_1_2 4 3,75 ,500 3 4 

R_8_2_2 4 4,00 ,000 4 4 

R_9_1_2 4 3,75 ,500 3 4 

R_9_2_2 4 4,00 ,000 4 4 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_6_1_2 - R_6_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 4   

Total 4   

R_6_2_2 - R_6_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 4   

Total 4   

R_7_1_2 - R_7_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 4   

Total 4   

R_7_2_2 - R_7_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 3   

Total 4   

R_8_1_2 - R_8_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 4   

Total 4   

R_8_2_2 - R_8_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 3   

Total 4   

R_9_1_2 - R_9_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 2   
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Total 4   

R_9_2_2 - R_9_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 4   

Total 4   

 

 

Test Statisticsc 

 R_6_1_2 - R_6_1 R_6_2_2 - R_6_2 R_7_1_2 - R_7_1 R_7_2_2 - R_7_2 

Z ,000a ,000a ,000a -1,000b 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 ,317 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_8_1_2 - R_8_1 R_8_2_2 - R_8_2 R_9_1_2 - R_9_1 R_9_2_2 - R_9_2 

Z ,000a -1,000b -1,414b ,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 ,317 ,157 1,000 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
NPar Tests MZ_ ZĒNI 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_6_1 6 3,83 ,408 3 4 

R_6_2 6 3,83 ,408 3 4 

R_7_1 6 3,33 ,816 2 4 

R_7_2 6 3,33 ,816 2 4 

R_8_1 6 2,17 ,983 1 3 

R_8_2 6 2,17 ,983 1 3 

R_9_1 6 3,33 1,033 2 4 

R_9_2 6 3,50 ,837 2 4 

R_6_1_2 6 3,83 ,408 3 4 

R_6_2_2 6 3,83 ,408 3 4 

R_7_1_2 6 3,50 ,837 2 4 

R_7_2_2 6 3,67 ,516 3 4 

R_8_1_2 6 2,83 ,753 2 4 

R_8_2_2 6 3,00 ,632 2 4 

R_9_1_2 6 3,50 ,837 2 4 

R_9_2_2 6 3,67 ,516 3 4 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_6_1_2 - R_6_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 6   

Total 6   
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R_6_2_2 - R_6_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 6   

Total 6   

R_7_1_2 - R_7_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 5   

Total 6   

R_7_2_2 - R_7_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 4   

Total 6   

R_8_1_2 - R_8_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 2   

Total 6   

R_8_2_2 - R_8_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 2   

Total 6   

R_9_1_2 - R_9_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 5   

Total 6   

R_9_2_2 - R_9_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 5   

Total 6   

 

 

Test Statisticsc 

 R_6_1_2 - R_6_1 R_6_2_2 - R_6_2 R_7_1_2 - R_7_1 R_7_2_2 - R_7_2 

Z ,000a ,000a -1,000b -1,414b 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 ,317 ,157 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_8_1_2 - R_8_1 R_8_2_2 - R_8_2 R_9_1_2 - R_9_1 R_9_2_2 - R_9_2 

Z -2,000b -1,890b -1,000b -1,000b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,046 ,059 ,317 ,317 

 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

NPar Tests DZ meitenes 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_6_1 11 3,55 ,820 2 4 

R_6_2 11 3,45 ,820 2 4 

R_7_1 11 3,64 ,674 2 4 
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R_7_2 11 3,36 1,027 1 4 

R_8_1 11 3,09 ,831 2 4 

R_8_2 11 3,36 ,809 2 4 

R_9_1 11 3,36 ,924 2 4 

R_9_2 11 3,73 ,647 2 4 

R_6_1_2 11 3,64 ,674 2 4 

R_6_2_2 11 3,55 ,820 2 4 

R_7_1_2 11 3,64 ,674 2 4 

R_7_2_2 11 3,45 ,820 2 4 

R_8_1_2 11 3,27 ,786 2 4 

R_8_2_2 11 3,45 ,820 2 4 

R_9_1_2 11 3,64 ,674 2 4 

R_9_2_2 11 3,82 ,603 2 4 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_6_1_2 - R_6_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 10   

Total 11   

R_6_2_2 - R_6_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 10   

Total 11   

R_7_1_2 - R_7_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 11   

Total 11   

R_7_2_2 - R_7_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 10   

Total 11   

R_8_1_2 - R_8_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 9   

Total 11   

R_8_2_2 - R_8_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 10   

Total 11   

R_9_1_2 - R_9_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 8   

Total 11   

R_9_2_2 - R_9_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 10   

Total 11   
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Test Statisticsc 

 R_6_1_2 - R_6_1 R_6_2_2 - R_6_2 R_7_1_2 - R_7_1 R_7_2_2 - R_7_2 

Z -1,000a -1,000a ,000b -1,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,317 ,317 1,000 ,317 

a. Based on negative ranks. 

b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_8_1_2 - R_8_1 R_8_2_2 - R_8_2 R_9_1_2 - R_9_1 R_9_2_2 - R_9_2 

Z -1,414a -1,000a -1,732a -1,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,157 ,317 ,083 ,317 

a. Based on negative ranks. 

 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
NPar Tests DZ_ zēni 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_6_1 12 3,58 ,900 1 4 

R_6_2 12 3,83 ,389 3 4 

R_7_1 12 3,75 ,622 2 4 

R_7_2 12 3,83 ,389 3 4 

R_8_1 12 3,25 ,866 2 4 

R_8_2 12 3,50 ,674 2 4 

R_9_1 12 3,33 ,985 1 4 

R_9_2 12 3,08 ,900 2 4 

R_6_1_2 12 3,83 ,389 3 4 

R_6_2_2 12 3,92 ,289 3 4 

R_7_1_2 12 3,83 ,389 3 4 

R_7_2_2 12 3,83 ,389 3 4 

R_8_1_2 12 3,50 ,674 2 4 

R_8_2_2 12 3,58 ,515 3 4 

R_9_1_2 12 3,50 ,905 1 4 

R_9_2_2 12 3,42 ,515 3 4 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_6_1_2 - R_6_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 10   

Total 12   

R_6_2_2 - R_6_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 11   

Total 12   

R_7_1_2 - R_7_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 
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Ties 11   

Total 12   

R_7_2_2 - R_7_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 12   

Total 12   

R_8_1_2 - R_8_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 9   

Total 12   

R_8_2_2 - R_8_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 11   

Total 12   

R_9_1_2 - R_9_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 10   

Total 12   

R_9_2_2 - R_9_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 8   

Total 12   

 

 

Test Statisticsc 

 R_6_1_2 - R_6_1 R_6_2_2 - R_6_2 R_7_1_2 - R_7_1 R_7_2_2 - R_7_2 

Z -1,342a -1,000a -1,000a ,000b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,180 ,317 ,317 1,000 

a. Based on negative ranks. 

b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_8_1_2 - R_8_1 R_8_2_2 - R_8_2 R_9_1_2 - R_9_1 R_9_2_2 - R_9_2 

Z -1,732a -1,000a -1,414a -2,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,083 ,317 ,157 ,046 

a. Based on negative ranks. 

 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

ATBILDĪBA 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_10_1 50 3,10 ,814 1 4 

R_10_2 50 3,06 ,740 1 4 

R_11_1 50 3,34 ,688 2 4 

R_11_2 50 3,32 ,741 2 4 

R_12_1 50 3,62 ,725 1 4 

R_12_2 50 3,54 ,734 1 4 

R_13_1 50 3,10 ,647 1 4 

R_13_2 50 3,02 ,714 1 4 

R_10_1_2 50 3,24 ,744 1 4 

R_10_2_2 50 3,32 ,621 1 4 
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R_11_1_2 50 3,58 ,538 2 4 

R_11_2_2 50 3,48 ,614 2 4 

R_12_1_2 50 3,74 ,487 2 4 

R_12_2_2 50 3,66 ,557 2 4 

R_13_1_2 50 3,18 ,560 2 4 

R_13_2_2 50 3,12 ,594 2 4 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_10_1_2 - R_10_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 7 4,00 28,00 

Ties 43   

Total 50   

R_10_2_2 - R_10_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 13 7,00 91,00 

Ties 37   

Total 50   

R_11_1_2 - R_11_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 12 6,50 78,00 

Ties 38   

Total 50   

R_11_2_2 - R_11_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 8 4,50 36,00 

Ties 42   

Total 50   

R_12_1_2 - R_12_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 6 3,50 21,00 

Ties 44   

Total 50   

R_12_2_2 - R_12_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 6 3,50 21,00 

Ties 44   

Total 50   

R_13_1_2 - R_13_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 46   

Total 50   

R_13_2_2 - R_13_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 5 3,00 15,00 

Ties 45   

Total 50   

Test Statisticsb 

 R_10_1_2 - R_10_1 R_10_2_2 - R_10_2 R_11_1_2 - R_11_1 R_11_2_2 - R_11_2 

Z -2,646a -3,606a -3,464a -2,828a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,008 ,000 ,001 ,005 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsb 

 R_12_1_2 - R_12_1 R_12_2_2 - R_12_2 R_13_1_2 - R_13_1 R_13_2_2 - R_13_2 

Z -2,449a -2,449a -2,000a -2,236a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,014 ,014 ,046 ,025 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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MZ 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_10_1 10 3,20 ,632 2 4 

R_10_2 10 2,80 ,789 1 4 

R_11_1 10 3,50 ,850 2 4 

R_11_2 10 3,70 ,675 2 4 

R_12_1 10 3,60 ,966 1 4 

R_12_2 10 3,60 ,966 1 4 

R_13_1 10 3,00 ,943 1 4 

R_13_2 10 2,90 ,994 1 4 

R_10_1_2 10 3,20 ,632 2 4 

R_10_2_2 10 3,00 ,471 2 4 

R_11_1_2 10 3,70 ,483 3 4 

R_11_2_2 10 3,80 ,422 3 4 

R_12_1_2 10 3,70 ,675 2 4 

R_12_2_2 10 3,70 ,675 2 4 

R_13_1_2 10 3,10 ,738 2 4 

R_13_2_2 10 3,00 ,816 2 4 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_10_1_2 - R_10_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 10   

Total 10   

R_10_2_2 - R_10_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 8   

Total 10   

R_11_1_2 - R_11_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 8   

Total 10   

R_11_2_2 - R_11_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 9   

Total 10   

R_12_1_2 - R_12_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 9   

Total 10   

R_12_2_2 - R_12_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 9   

Total 10   

R_13_1_2 - R_13_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 9   

Total 10   

R_13_2_2 - R_13_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 9   

Total 10   
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Test Statisticsc 

 R_10_1_2 - R_10_1 R_10_2_2 - R_10_2 R_11_1_2 - R_11_1 R_11_2_2 - R_11_2 

Z ,000a -1,414b -1,414b -1,000b 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 ,157 ,157 ,317 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

 

Test Statisticsc 

 R_12_1_2 - R_12_1 R_12_2_2 - R_12_2 R_13_1_2 - R_13_1 R_13_2_2 - R_13_2 

Z -1,000b -1,000b -1,000b -1,000b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,317 ,317 ,317 ,317 

 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

NPar Tests DZ 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_10_1 23 3,00 ,953 1 4 

R_10_2 23 3,22 ,600 2 4 

R_11_1 23 3,26 ,689 2 4 

R_11_2 23 3,35 ,647 2 4 

R_12_1 23 3,57 ,662 2 4 

R_12_2 23 3,39 ,722 2 4 

R_13_1 23 3,09 ,596 2 4 

R_13_2 23 3,04 ,825 1 4 

R_10_1_2 23 3,26 ,864 1 4 

R_10_2_2 23 3,48 ,511 3 4 

R_11_1_2 23 3,43 ,507 3 4 

R_11_2_2 23 3,39 ,583 2 4 

R_12_1_2 23 3,70 ,470 3 4 

R_12_2_2 23 3,52 ,593 2 4 

R_13_1_2 23 3,17 ,491 2 4 

R_13_2_2 23 3,22 ,671 2 4 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_10_1_2 - R_10_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 6 3,50 21,00 

Ties 17   

Total 23   

R_10_2_2 - R_10_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 6 3,50 21,00 

Ties 17   

Total 23   

R_11_1_2 - R_11_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 19   

Total 23   

R_11_2_2 - R_11_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 22   
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Total 23   

R_12_1_2 - R_12_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 20   

Total 23   

R_12_2_2 - R_12_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 20   

Total 23   

R_13_1_2 - R_13_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 21   

Total 23   

R_13_2_2 - R_13_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 4 2,50 10,00 

Ties 19   

Total 23   

 

 

Test Statisticsb 

 R_10_1_2 - R_10_1 R_10_2_2 - R_10_2 R_11_1_2 - R_11_1 R_11_2_2 - R_11_2 

Z -2,449a -2,449a -2,000a -1,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,014 ,014 ,046 ,317 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsb 

 R_12_1_2 - R_12_1 R_12_2_2 - R_12_2 R_13_1_2 - R_13_1 R_13_2_2 - R_13_2 

Z -1,732a -1,732a -1,414a -2,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,083 ,083 ,157 ,046 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

NPar Tests 3. grupa 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_10_1 17 3,18 ,728 2 4 

R_10_2 17 3,00 ,866 1 4 

R_11_1 17 3,35 ,606 2 4 

R_11_2 17 3,06 ,827 2 4 

R_12_1 17 3,71 ,686 2 4 

R_12_2 17 3,71 ,588 2 4 

R_13_1 17 3,18 ,529 2 4 

R_13_2 17 3,06 ,243 3 4 

R_10_1_2 17 3,24 ,664 2 4 

R_10_2_2 17 3,29 ,772 1 4 

R_11_1_2 17 3,71 ,588 2 4 

R_11_2_2 17 3,41 ,712 2 4 

R_12_1_2 17 3,82 ,393 3 4 

R_12_2_2 17 3,82 ,393 3 4 

R_13_1_2 17 3,24 ,562 2 4 

R_13_2_2 17 3,06 ,243 3 4 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 



290 

 

 

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_10_1_2 - R_10_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 16   

Total 17   

R_10_2_2 - R_10_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 5 3,00 15,00 

Ties 12   

Total 17   

R_11_1_2 - R_11_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 6 3,50 21,00 

Ties 11   

Total 17   

R_11_2_2 - R_11_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 6 3,50 21,00 

Ties 11   

Total 17   

R_12_1_2 - R_12_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 15   

Total 17   

R_12_2_2 - R_12_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 15   

Total 17   

R_13_1_2 - R_13_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 16   

Total 17   

R_13_2_2 - R_13_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 17   

Total 17   

 

 

Test Statisticsc 

 R_10_1_2 - R_10_1 R_10_2_2 - R_10_2 R_11_1_2 - R_11_1 R_11_2_2 - R_11_2 

Z -1,000a -2,236a -2,449a -2,449a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,317 ,025 ,014 ,014 

a. Based on negative ranks. 

 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_12_1_2 - R_12_1 R_12_2_2 - R_12_2 R_13_1_2 - R_13_1 R_13_2_2 - R_13_2 

Z -1,414a -1,414a -1,000a ,000b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,157 ,157 ,317 1,000 

a. Based on negative ranks. 

b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

NPar Tests MZ meitenes 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_10_1 4 2,75 ,500 2 3 

R_10_2 4 3,00 ,000 3 3 

R_11_1 4 2,75 ,957 2 4 

R_11_2 4 3,25 ,957 2 4 

R_12_1 4 3,25 1,500 1 4 

R_12_2 4 3,25 1,500 1 4 

R_13_1 4 2,75 1,500 1 4 

R_13_2 4 2,75 1,500 1 4 

R_10_1_2 4 2,75 ,500 2 3 

R_10_2_2 4 3,00 ,000 3 3 

R_11_1_2 4 3,25 ,500 3 4 

R_11_2_2 4 3,50 ,577 3 4 

R_12_1_2 4 3,50 1,000 2 4 

R_12_2_2 4 3,50 1,000 2 4 

R_13_1_2 4 3,00 1,155 2 4 

R_13_2_2 4 3,00 1,155 2 4 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_10_1_2 - R_10_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 4   

Total 4   

R_10_2_2 - R_10_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 4   

Total 4   

R_11_1_2 - R_11_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 2   

Total 4   

R_11_2_2 - R_11_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 3   

Total 4   

R_12_1_2 - R_12_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 3   

Total 4   

R_12_2_2 - R_12_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 3   

Total 4   

R_13_1_2 - R_13_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 3   

Total 4   

R_13_2_2 - R_13_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 3   
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Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_10_1_2 - R_10_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 4   

Total 4   

R_10_2_2 - R_10_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 4   

Total 4   

R_11_1_2 - R_11_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 2   

Total 4   

R_11_2_2 - R_11_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 3   

Total 4   

R_12_1_2 - R_12_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 3   

Total 4   

R_12_2_2 - R_12_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 3   

Total 4   

R_13_1_2 - R_13_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 3   

Total 4   

R_13_2_2 - R_13_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 3   

Total 4   

 

Test Statisticsc 

 R_10_1_2 - R_10_1 R_10_2_2 - R_10_2 R_11_1_2 - R_11_1 R_11_2_2 - R_11_2 

Z ,000a ,000a -1,414b -1,000b 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 ,157 ,317 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_12_1_2 - R_12_1 R_12_2_2 - R_12_2 R_13_1_2 - R_13_1 R_13_2_2 - R_13_2 

Z -1,000b -1,000b -1,000b -1,000b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,317 ,317 ,317 ,317 

 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

NPar Tests MZ_zēni 
Descriptive Statistics 
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 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_10_1 6 3,50 ,548 3 4 

R_10_2 6 2,67 1,033 1 4 

R_11_1 6 4,00 ,000 4 4 

R_11_2 6 4,00 ,000 4 4 

R_12_1 6 3,83 ,408 3 4 

R_12_2 6 3,83 ,408 3 4 

R_13_1 6 3,17 ,408 3 4 

R_13_2 6 3,00 ,632 2 4 

R_10_1_2 6 3,50 ,548 3 4 

R_10_2_2 6 3,00 ,632 2 4 

R_11_1_2 6 4,00 ,000 4 4 

R_11_2_2 6 4,00 ,000 4 4 

R_12_1_2 6 3,83 ,408 3 4 

R_12_2_2 6 3,83 ,408 3 4 

R_13_1_2 6 3,17 ,408 3 4 

R_13_2_2 6 3,00 ,632 2 4 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_10_1_2 - R_10_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 6   

Total 6   

R_10_2_2 - R_10_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 4   

Total 6   

R_11_1_2 - R_11_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 6   

Total 6   

R_11_2_2 - R_11_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 6   

Total 6   

R_12_1_2 - R_12_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 6   

Total 6   

R_12_2_2 - R_12_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 6   

Total 6   

R_13_1_2 - R_13_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 6   

Total 6   

R_13_2_2 - R_13_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 6   

Total 6   
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Test Statisticsc 

 R_10_1_2 - R_10_1 R_10_2_2 - R_10_2 R_11_1_2 - R_11_1 R_11_2_2 - R_11_2 

Z ,000a -1,414b ,000a ,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 ,157 1,000 1,000 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_12_1_2 - R_12_1 R_12_2_2 - R_12_2 R_13_1_2 - R_13_1 R_13_2_2 - R_13_2 

Z ,000a ,000a ,000a ,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 1,000 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
NPar Tests DZ meitenes 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_10_1 11 3,00 ,632 2 4 

R_10_2 11 3,00 ,447 2 4 

R_11_1 11 3,64 ,505 3 4 

R_11_2 11 3,27 ,786 2 4 

R_12_1 11 3,45 ,688 2 4 

R_12_2 11 3,36 ,674 2 4 

R_13_1 11 3,00 ,632 2 4 

R_13_2 11 2,73 ,905 1 4 

R_10_1_2 11 3,27 ,647 2 4 

R_10_2_2 11 3,45 ,522 3 4 

R_11_1_2 11 3,73 ,467 3 4 

R_11_2_2 11 3,36 ,674 2 4 

R_12_1_2 11 3,64 ,505 3 4 

R_12_2_2 11 3,55 ,522 3 4 

R_13_1_2 11 3,09 ,539 2 4 

R_13_2_2 11 3,00 ,632 2 4 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_10_1_2 - R_10_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 8   

Total 11   

R_10_2_2 - R_10_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 5 3,00 15,00 

Ties 6   

Total 11   

R_11_1_2 - R_11_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 10   

Total 11   

R_11_2_2 - R_11_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 
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Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 10   

Total 11   

R_12_1_2 - R_12_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 9   

Total 11   

R_12_2_2 - R_12_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 2 1,50 3,00 

Ties 9   

Total 11   

R_13_1_2 - R_13_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 10   

Total 11   

R_13_2_2 - R_13_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 8   

Total 11   

 

 

Test Statisticsb 

 R_10_1_2 - R_10_1 R_10_2_2 - R_10_2 R_11_1_2 - R_11_1 R_11_2_2 - R_11_2 

Z -1,732a -2,236a -1,000a -1,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,083 ,025 ,317 ,317 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsb 

 R_12_1_2 - R_12_1 R_12_2_2 - R_12_2 R_13_1_2 - R_13_1 R_13_2_2 - R_13_2 

Z -1,414a -1,414a -1,000a -1,732a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,157 ,157 ,317 ,083 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
NPar Tests DZ ZĒNI 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_10_1 12 3,00 1,206 1 4 

R_10_2 12 3,42 ,669 2 4 

R_11_1 12 2,92 ,669 2 4 

R_11_2 12 3,42 ,515 3 4 

R_12_1 12 3,67 ,651 2 4 

R_12_2 12 3,42 ,793 2 4 

R_13_1 12 3,17 ,577 2 4 

R_13_2 12 3,33 ,651 2 4 

R_10_1_2 12 3,25 1,055 1 4 

R_10_2_2 12 3,50 ,522 3 4 

R_11_1_2 12 3,17 ,389 3 4 

R_11_2_2 12 3,42 ,515 3 4 

R_12_1_2 12 3,75 ,452 3 4 

R_12_2_2 12 3,50 ,674 2 4 

R_13_1_2 12 3,25 ,452 3 4 

R_13_2_2 12 3,42 ,669 2 4 
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Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_10_1_2 - R_10_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 9   

Total 12   

R_10_2_2 - R_10_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 11   

Total 12   

R_11_1_2 - R_11_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 3 2,00 6,00 

Ties 9   

Total 12   

R_11_2_2 - R_11_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 0 ,00 ,00 

Ties 12   

Total 12   

R_12_1_2 - R_12_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 11   

Total 12   

R_12_2_2 - R_12_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 11   

Total 12   

R_13_1_2 - R_13_1 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 11   

Total 12   

R_13_2_2 - R_13_2 Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 11   

Total 12   

 

Test Statisticsc 

 R_10_1_2 - R_10_1 R_10_2_2 - R_10_2 R_11_1_2 - R_11_1 R_11_2_2 - R_11_2 

Z -1,732a -1,000a -1,732a ,000b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,083 ,317 ,083 1,000 

a. Based on negative ranks. 

b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsc 

 R_12_1_2 - R_12_1 R_12_2_2 - R_12_2 R_13_1_2 - R_13_1 R_13_2_2 - R_13_2 

Z -1,000a -1,000a -1,000a -1,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,317 ,317 ,317 ,317 

a. Based on negative ranks. 

 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Reliability Pedagogi 
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Scale: Brīvība -PED 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,806 10 

Scale: Patstāvība -PED 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,668 8 

Scale: Atbildība -PED 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,680 8 

Scale: Invidualitāte -PED 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,822 26 

NPar Tests 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

R_1_1_P 21 3,24 1,044 1 4 

R_2_1_P 21 3,19 ,814 1 4 

R_3_1_P 21 3,52 ,814 2 4 

R_4_1_P 21 3,24 1,044 1 4 

R_5_1_P 21 3,62 ,498 3 4 

R_6_1_P 21 3,33 1,155 0 4 

R_7_1_P 21 3,71 ,561 2 4 

R_8_1_P 21 3,43 ,870 2 4 

R_9_1_P 21 3,67 ,658 2 4 

R_10_1_P 21 3,29 ,956 1 4 

R_11_1_P 21 3,43 ,746 1 4 

R_12_1_P 21 3,76 ,539 2 4 

R_13_1_P 21 2,86 ,854 1 4 

R_1_2_P 21 3,24 ,995 1 4 

R_2_2_P 21 3,19 ,814 1 4 

R_3_2_P 21 3,52 ,814 2 4 

R_4_2_P 21 3,14 1,014 1 4 

R_5_2_P 21 3,43 ,870 1 4 

R_6_2_P 21 3,48 1,030 0 4 

R_7_2_P 21 3,57 ,676 2 4 

R_8_2_P 21 3,33 ,913 2 4 

R_9_2_P 21 3,67 ,483 3 4 

R_10_2_P 21 3,00 1,049 1 4 

R_11_2_P 21 3,48 ,602 2 4 

R_12_2_P 21 3,76 ,539 2 4 

R_13_2_P 21 2,67 ,577 1 3 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

R_1_2_P - R_1_1_P Negative Ranks 1 1,50 1,50 

Positive Ranks 1 1,50 1,50 
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Ties 19   

Total 21   

R_2_2_P - R_2_1_P Negative Ranks 2 3,75 7,50 

Positive Ranks 3 2,50 7,50 

Ties 16   

Total 21   

R_3_2_P - R_3_1_P Negative Ranks 2 3,75 7,50 

Positive Ranks 3 2,50 7,50 

Ties 16   

Total 21   

R_4_2_P - R_4_1_P Negative Ranks 4 3,25 13,00 

Positive Ranks 2 4,00 8,00 

Ties 15   

Total 21   

R_5_2_P - R_5_1_P Negative Ranks 4 6,00 24,00 

Positive Ranks 4 3,00 12,00 

Ties 13   

Total 21   

R_6_2_P - R_6_1_P Negative Ranks 0 ,00 ,00 

Positive Ranks 1 1,00 1,00 

Ties 20   

Total 21   

R_7_2_P - R_7_1_P Negative Ranks 3 2,67 8,00 

Positive Ranks 1 2,00 2,00 

Ties 17   

Total 21   

R_8_2_P - R_8_1_P Negative Ranks 3 3,17 9,50 

Positive Ranks 2 2,75 5,50 

Ties 16   

Total 21   

R_9_2_P - R_9_1_P Negative Ranks 4 3,50 14,00 

Positive Ranks 3 4,67 14,00 

Ties 14   

Total 21   

R_10_2_P - R_10_1_P Negative Ranks 7 5,36 37,50 

Positive Ranks 3 5,83 17,50 

Ties 11   

Total 21   

R_11_2_P - R_11_1_P Negative Ranks 2 3,25 6,50 

Positive Ranks 3 2,83 8,50 

Ties 16   

Total 21   

R_12_2_P - R_12_1_P Negative Ranks 1 1,50 1,50 

Positive Ranks 1 1,50 1,50 

Ties 19   

Total 21   

R_13_2_P - R_13_1_P Negative Ranks 6 4,50 27,00 

Positive Ranks 2 4,50 9,00 

Ties 13   

Total 21   

 

Test Statisticsd 

 R_1_2_P - R_1_1_P R_2_2_P - R_2_1_P R_3_2_P - R_3_1_P R_4_2_P - R_4_1_P 

Z ,000a ,000a ,000a -,541b 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 ,589 
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a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on positive ranks. 

 

d. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsd 

 R_1_2_P - R_1_1_P R_2_2_P - R_2_1_P R_3_2_P - R_3_1_P R_4_2_P - R_4_1_P 

Z ,000a ,000a ,000a -,541b 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 ,589 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on positive ranks. 

 

d. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsd 

 R_5_2_P - R_5_1_P R_6_2_P - R_6_1_P R_7_2_P - R_7_1_P R_8_2_P - R_8_1_P 

Z -,863b -1,000c -1,134b -,552b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,388 ,317 ,257 ,581 

 

b. Based on positive ranks. 

c. Based on negative ranks. 

d. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsd 

 

R_9_2_P - R_9_1_P 

R_10_2_P - 

R_10_1_P 

R_11_2_P - 

R_11_1_P 

Z ,000a -1,050b -,276c 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 ,294 ,783 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on positive ranks. 

c. Based on negative ranks. 

d. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Test Statisticsd 

 R_12_2_P - 

R_12_1_P 

R_13_2_P - 

R_13_1_P 

Z ,000a -1,414b 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 ,157 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on positive ranks. 

 

d. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
 

 

 

 

 


